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Sosyal içerme ve entegrasyon için Yetişkin öğrenmenin rolü
Yetişkin Eğitimi projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar
yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Yetişkin Eğitimi alanındaki projelerin hedef kitlesi,
yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personel ile
bu alanlarda eğitim alan yetişkin öğrenicilerdir.
Yetişkin öğrenimi eğitimin hayati bir parçası haline gelmiştir.
İnsanların sürekli, yaşam boyu öğrenim için yer ve kaynaklara erişebilmeleri için:
• Çalışma alanları için ihtiyaç duyulan yeni yöntemleri ve yetkinlikleri edinir.
• Sürekli değişen ve gelişen iş piyasasında istihdam edilebilir olmak için yeni profesyonel yönlerde
kendilerini yeniden yönlendirmek için gerekli bilgileri toplar
Ve özellikle dezavantajlı gruplardan gelen kişilerin, bir iş elde etmek, ilerlemek ve genel olarak
toplumda aktif rol alabilmek için gerekli becerileri toplamak için destek ve cesarete sahip olmaları
gerekmektedir.

Proje hakkinda
Sosyal ve Dijital Öğrenme yoluyla Entegrasyon (ISDL), Erasmus + programı AB tarafından finanse edilen
ulusötesi bir projedir.
Proje, farklı ülkelerde göçmen nüfusun ve işsizlerin durumuna odaklanmakta ve başarılı bir sosyal
içerme ve entegrasyonun, özellikle kültürel duyarlılığı ve dijital okuryazarlığı teşvik eden yoğun yetişkin
öğrenme yollarının mevcudiyetine bağlı olduğu inancından yola çıkmaktadır.
Bu projenin amacı, entegrasyon için yetişkin eğitiminde yenilikçi, yaratıcı ve iyi çalışan yöntemler ve
programlar geliştiren STK'lar, kuruluşlar ve inisiyatiflerin iyi uygulama örneklerini araştırmaktır.
Son hedef, araştırmamızda bulunan en iyi örneklerin ayrıntılı bir açıklamasını bir araya getirerek, Açık
Eğitim Kaynağı olarak kullanılabilir hale getirmektir.
ISDL, yetişkin eğitimi dahilinde çalışan herkesi hedeflemektedir. Bu proje ile sundukları eğitim
faaliyetlerine yeni ilham, fikir ve dürtü sunmayı umuyoruz.

Hakkımızda ve çalışmalarımız
6 proje ortağıyız - İtalya, Romanya, Türkiye, Polonya ve Almanya'dan kuruluşlar Proje ortağı ülkeler
yetişkin Eğitimi alanında bilgi tecerübe ve iyi örneklerini paylaşacaktır.
Projenin iki yıllık süresi boyunca (2017-2019) her proje ortağı kendi ulusal bağlamında araştırma
yapacak
Tüm bulgular kolayca okunabilir bir şekilde toplanacak ve web sitemizdeki açık kaynak dokümanları ile
ilgilenen herkese açık hale getirilecektir.
Sosyal ve dijital öğrenme ile Avrupa entegrasyon vakaları hakkında İyi Uygulama koleksiyonu
bulacaksınız.

