Σχετικά με το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της
Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην
Ευρώπη, μέσα από την εκπαίδευση εκπαιδευτών στο
συγκεκριμένο τομέα.
Αναζητώντας την καινοτομία στα προγράμματα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (E.E.K),
επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην κοινωνική και
επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών, μέσω
της ενσωμάτωσης εναλλακτικών κοινωνικοοικονομικών μοντέλων στις ιδέες και τις στάσεις
τους.
Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα (Σεπ. 2018 Αύγ. 2021), στο οποίο συμμετέχουν οργανώσεις από
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus +.

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία:
Κοινωνικο-οικονομικές εναλλακτικές
λύσεις
Η Κ.ΑΛ.Ο προωθείται όλο και περισσότερο
ως ένα δυναμικό και ελπιδοφόρο
κοινωνικοοικονομικό μοντέλο στην Ε.Ε και σε
διάφορα μέρη του κόσμου. Η Κ.ΑΛ.Ο είναι
μια μετασχηματιστική, κριτική και
πληθυντική προσέγγιση για όλες τις
κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, που
προάγει τη δημοκρατία στην εργασία και
στην κοινότητα, τις χειραφετητικές σχέσεις,
την πολιτισμική πολυμορφία και την
κοινωνική δικαιοσύνη. Με βάση την
οικολογική συνείδηση, τονώνει την τοπική
και αποκεντρωμένη συνεργασία για τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
ανθρώπων.

Εκπαιδευτική επαγγελματική κατάρτιση
ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή
Συμμετοχή στο δίκτυό μας για κοινωνική αλλαγή
Εκπαιδευτές και πάροχοι ΕΕΚ
Οργανώσεις Κ.ΑΛ.Ο
Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων/πολιτικών
Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
info@dock.zone

Μια αλλαγή στο παράδειγμα υποδηλώνει
μια αλλαγή στη συνείδηση. Η αρχική και
συνεχιζόμενη κατάρτιση διαδραματίζει
βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.
Ως εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή, η
κατάρτιση έχει τεράστιες δυνατότητες να
μεταμορφώσει τους ενήλικες και τις
νεότερες γενιές σε πολίτες και
επαγγελματίες που μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες αλλαγές
στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, το
περιεχόμενο και οι μεθοδολογίες κατάρτισης
πρέπει να είναι καινοτόμες.

Βήματα προγράμματος

ΒΗΜΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΗΜΑ 2. ΚΑΙΝΟΤΟΜO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΗΜΑ 3. ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ
Αναγνώριση των εθνικών
και ευρωπαϊκών
δεδομένων σχετικά με τις
δεξιότητες των
εκπαιδευτών στην Κ.ΑΛ.Ο

O

E

Ανάπτυξη περιεχομένου
και μεθοδολογιών για την
ενίσχυση των δεξιοτήτων
των εκπαιδευτών

Χαρτογράφηση των εθνικών
και ευρωπαϊκών δεδομένων

O

Εργαστήρια διάχυσης στις 6
Ευρωπαϊκές χώρες

TA

E

Εκπαίδευση (σε δράση)
Εκπαιδευτών
Πιλοτικές Εκπαιδευτικές
δράσεις σε 6 χώρες

Υποστήριξη της ένταξης
της Κ.ΑΛ.Ο στην
εκπαίδευση εκπαιδευτών
σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο

O

Σχέδιο δράσης

O

Πολυμέσα

E

Τελικό Σεμινάριο στην
Πορτογαλία

Εργαστήρια σε 6
Ευρωπαϊκές χώρες

O OUTPUTS
E
EVENTS
TA TRAINING ACTIVITIES

Συνεργάτες και Χρηματοδότηση

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Με την υποστήριξη
του προγράμματος
Erasmus+ της
Ευρωπαικής Ένωσης.

