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'Cesta k sociální integraci'
POZVÁNKA NA KONGRES V RÁMCI PROJEKTU ALM A - DC
Ostrava, Česká republika, 9. července 2013
Rádi bychom Vás pozvali na MEZINÁRODNÍ KONGRES pořádaný v rámci
multilaterálního projektu ALMA-DC č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIGGMP, který se bude konat v Římě, Itálie, dne 13. září 2013 od 9:00 do 14:00 hod.
v prostorách PORTAFUTURO - Centre for Work, orientation and training of
the Province of Rome.
Kongres nesoucí název „Vzdělávání dospělých vede k sociální integraci“ se zaměří na všechny
aspekty sociální integrace migrantů v EU a představí dva inovativní klíčové produkty projektu ALMADC: "Interaktivní vzdělávací kurz'' zaměřující se na ženy migrantky/ženy z etnických skupin a
"Model kulturní rovnosti ve vzdělávání dospělých'' pro učitele/vzdělavatele multikulturních skupin,
který stanoví pedagogické pokyny pro vzdělávací přístupy s ohledem na kulturu a gender při
dodržování principy rovnosti.
Finální verze programu bude dostupná v srpnu. Aktivity kongres budou publikovány
v Memorandu.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte emailem na adresu athena.hm@seznam.cz
31. července:
Jménem konsorcia ALMA-DC
Hana Danihelková
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Vocational Training Organisation
'EPICENTRE'' S.A., Řecko,

ATHENA - Association for Education and
Development of Women, Česká
republika, http://www.athenawomen.cz/

IBS Institut für berufliche Bildung und EDV Schulung
GmbH, Německo, ibs@bildung-ibs.de

XXI INVESLAN, S.L.,
Španělsko, www.inveslan.com
STAFF CONSULT s.r.l., Itálie,
ludocamarda@gmail.com
CEDA, obcianske zdruzenie,
Slovensko, www.cedask.eu

GIE, Group for European Integration,
Rumunsko, www.gie.ro

SHRNUTÍ PROJEKTU: ALMA-DC (2010-2013)
Cílem projektu je podpořit vzdělávání dospělých, konkrétně žen migrantek/žen z etnických
menšin v EU, a vytvořením vzdělávacího kurzu pro tyto cílové skupiny a Modelu kulturní rovnosti
pro vzdělavatele těchto migrantů pomoci při jejich sociálním začleňování.
Aby bylo těchto cílů dosaženo, konsorcium zahájilo interkulturní dialog, který má dopad na místní
komunity. Bylo nutné zvýšit povědomí o kulturní různorodosti v EU, která je způsobená imigrací, a
potřebě sociálně integrovat ženy migrantky tak, že budou navštěvovat kurzy vzdělávání
dospělých a stanou se zaměstnatelnými. Tímto způsobem bude také splněna potřeba zvýšení
počtu aktivní pracovní síly v EU (důsledek stárnoucí populace). Navíc, konsorcium sestavilo
inovativní pedagogické postupy pro vzdělavatele žen migrantek, které optimalizují jejich
pedagogické kompetence.
Postupů a vývoje výstupů projektu se v několika fázích aktivně zúčastnily cílové skupiny – ženy
migrantky i vzdělavatelé dospělých. Šlo jak o pilotní testování, tak o hodnocení postupů.

