ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή Διημερίδα στις 16 & 17/12/2020
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει στις
16 και 17 Δεκεμβρίου 2020 Διαδικτυακή Διημερίδα στο πλαίσιο του EaSI-PROGRESS, Δράση: BASIC,
«Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων», με θέμα:
«Πολιτικές και Προτάσεις Διαμόρφωσης Διαδρομών Αναβάθμισης Δεξιοτήτων
για ενήλικους με χαμηλά προσόντα»
Η Δράση EaSI-BASIC υλοποιείται από τον Μάιο του 2018, κατόπιν πρωτοβουλίας και με Συντονιστή τον
ΟΑΕΔ, Εταίρους τη ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ, το KANEΠ -ΓΣΕΕ και το IME- ΓΣΕΒΕΕ, και ολοκληρώνεται στις 2/1/2021.
Κατά την πρώτη μέρα θα παρουσιαστούν ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την αναβάθμιση
δεξιοτήτων, καθώς και η προβολή αυτών στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
EPALE, με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσμούς και φορείς πού ασχολούνται
με την αναβάθμιση δεξιοτήτων και έχουν εφαρμόσει ανάλογα προγράμματα.
Κατά τη δεύτερη μέρα θα γίνει από τους εταίρους του έργου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
Δράσης EaSI –BASIC, στην οποία περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με τη
μεθοδολογία κατάρτισης ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, τα εργαλεία διερεύνησης και αξιολόγησης
δεξιοτήτων, οι ομάδες-στόχοι της Δράσης, τα συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, καθώς και τα συμπεράσματα από
την εξωτερική αξιολόγηση του έργου. Επίσης, θα γίνει αναφορά στα εθνικά δίκτυα και τον συντονισμό
φορέων για τις δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση εμπειρογνωμόνων του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά
με προκλήσεις και στόχους των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά
προσόντα.
Η Διημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ (Συντονιστή του Έργου), το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και το
ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ (εταίρους του Έργου) και πραγματοποιείται με τη συμβολή της Εθνικής Μονάδας Υποστήριξης
της EPALE και της ομάδας έργου της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
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Η διημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά (livestreaming) στο https://www.facebook.com/EaSI.BASIC.GR/
Περισσότερα για το έργο στην ιστοσελίδα https://www.easibasic.gr/

