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Rola kształcenia dorosłych w procesach społecznej inkluzji i integracji.
Celem każdego systemu edukacji jest wyposażenie ludzi w szeroki wachlarz umiejętności i
kompetencji.
Kształcenie osób dorosłych, czyli doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty osób dorosłych,
stanowi istotną część systemu edukacji.
Edukacja wśród osób dorosłych nie jest już tylko dobrowolną aktywnością podejmowaną przez
nielicznych w celu zaspokojenia własnych potrzeb związanych z rozwojem osobistym.
Permanentna edukacja stała się integralną składową życia, warunkiem niezbędnym do
właściwego funkcjonowania w otaczającym świecie, szczególnie na dynamicznie zmieniającym się
rynku pracy.
Osoby z grup defaworyzowanych potrzebują szczególnego wsparcia i zachęty do nabywania wiedzy i
umiejętności.

O projekcie:
Integration through Social and Digital Learning (ISDL) jest międzynarodowym projektem partnerskim
realizowanym przy wsparciu finansowym KE w ramach programu Erasmus+.
Projekt koncentruje się na sytuacji imigrantów i osób bezrobotnych w różnych krajach UE.
Projekt opiera się na przeświadczeniu, że skuteczna inkluzja społeczna i integracja są uzależnione od
dostępności metod i ścieżek kształcenia dorosłych, promujących w szczególności: wrażliwość kulturową
i umiejętności cyfrowe.
Rezultatem projektu jest zbiór dobrych praktyk inkluzji społecznej imigrantów oraz osób bezrobotnych
w jednym z następujących obszarów :
aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności, świadomość kulturowa, otwarty rząd, zrównoważony,
oparty na współdziałaniu styl życia w mieście, metody komunikacji społecznej, umiejętności
cyfrowo-informatyczne, edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).
Projekt ISDL adresowany jest do wszystkich zajmujących się kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji
osób dorosłych. Projekt pozwala czerpać z doświadczeń innych organizacji, przedstawiając skuteczne i
realne działania, mogące przysłużyć się na rzecz integracji imigrantów.

Co robimy?
W projekcie uczestniczy 6 organizacji partnerskich z Polski, Włoch, Turcji, Rumunii i Niemiec.
Komplementarny profil organizacji sprzyja realizacji projektu.
W latach 2017-2019 partnerzy będą prowadzili badania na temat sposobów integracji imigrantów oraz
będą poszukiwali najlepszych praktyk w tym zakresie.
Wszystkie wyniki prac zostaną zebrane i zaprezentowane w formie bezpłatnego, interaktywnego
przewodnika, który dostępny będzie na stronach internetowych projektu. Znajdzie się w nim zbiór
najlepszych praktyk i rozwiązań w dziedzinie integracji imigrantów oraz społecznego i cyfrowego
kształcenia osób dorosłych z różnych zakątków Europy.

