
Το έργο RADIAL θα προσφέρει στους
ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη μια νέα,
μεταβιβάσιμη εκπαιδευτική προσέγγιση για την
ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την
επισκευή που θα ενθαρρύνει την πράσινη κοινωνική
οικονομική ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων σε 7
χώρες και αλλού. Η παρεχόμενη περιβαλλοντική
εκπαίδευση και οι δραστηριότητες που
προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το
τέλος του έργου θα ενισχύσουν τις ικανότητες των
ομάδων στόχων, των εμπλεκόμενων φορέων και
κοινοτήτων.

•  Μειονεκτούντες μαθητευόμενοι μετανάστες ή
   μέλη εθνοτικών κοινοτήτων;
•  Εκπαιδευτές ενηλίκων;
•  Τοπικές αρχές, δημόσιοι και ιδιώτες εκπαιδευτές
   ενηλίκων;
•  μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ),
   εθελοντικές οργανώσεις/δίκτυα καθώς και
   οργανώσεις/δίκτυα μεταναστών και Ρομά;
•  Ευρωπαϊκά δίκτυα και στενοί συνεργάτες
   των εταίρων οργανισμών.

• Συμβολή στην κοινωνική ένταξη των
  μειονεκτούντων ενηλίκων μέσω της παροχής
  εκπαίδευσης και καθοδήγησης στον τομέα των
  ανακυκλωμένων τεχνών.;
• Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης
  Συμφωνίας μέσω της ενίσχυσης της γνώσης
  και της κατανόησης της βιώσιμης πράσινης
  μετάβασης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες;
• Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον
  συνηθειών και ευκαιριών για την ενίσχυση της
  συμμετοχής στα κοινά των μειονεκτούντων
  ομάδων;
• Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών
  ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης καινοτόμου
  παιδαγωγικής προσέγγισης του θεσμού της
  ανακύκλωσης;
• Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων
  της κοινωνίας των πολιτών, των δημόσιων
  αρχών και του ιδιωτικού τομέα για την
  ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την
  κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ενηλίκων;
• Προώθηση της κινητοποίησης του ευρύτερου
  κοινού στη διαδικασία ένταξης μειονεκτούντων
  ομάδων.

Ομάδες στόχοιΣτόχοι

Επισκόπηση



Συντονιστής φορέας: ASOCIACION GUARANI DE
COOPERACION PARAGUAY ESPAÑA, Spain
http://www.asociacionguarani.com

BIDA e.V. Kultur und Bildung, Germany
http://www.bida-kultur-bildung.de
 
EUROPEAN INFORMATION CENTRE, Bulgaria
http://www.europeinfocentre.bg

Centre for European Constitutional Law-
Themistokles and Dimitris Tsatsos Foundation,
Greece
https://www.cecl.gr
 
Restorative Justice for All International Institute cic,
United Kingdom
https://www.rj4all.info

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Cyprus
https://csicy.com

Fondazione S.Carlo onlus, Italy
http://www.fondazionescarlo.it

• Συναντήσεις εταίρων στη Βουλγαρία,
  την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ)
• Ανάπτυξη  Εγχειρίδιου Εκπαιδευτών
  «Εργαστήρια Ανακυκλωμένης Τέχνης»
 • πιλοτική εφαρμογή του εγχειριδίου
   σε 7 χώρες
 • αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
   της πιλοτικής εφαρμογής
 • μετάφραση σε 6 γλώσσες
• Ανάπτυξη Διαδικτυακού μαθήματος για την
  Επιχειρηματικότητα για μειονεκτούντες
  εκπαιδευόμενους
 • πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος
   σε 7 χώρες
 • αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
   της πιλοτικής εφαρμογής
 • μετάφραση σε 6 γλώσσες
 • παράδοση της τελικής έκδοσης
   του διαδικτυακού μαθήματος και
   διαπίστευση CPD
• Διάχυση και ευαισθητοποίηση

Ανακυκλωμένη Τέχνη για
Μειονεκτούντες Ενήλικες

Εκπαιδευόμενους

Στρατηγική Συνεργασία στον τομέα
της εκπαίδευσης ενηλίκων

Εταίροι του έργου
Κύριες Δραστηριότητες


