PAUSE
Practices and Approaches for Upskilling Educators
PAUSE is een door de EU gefinancierd project binnen het kader volwassenenonderwijs van
het Erasmus + programma. Een consortium van 8 organisaties uit 8 verschillende Europese
landen werkt samen aan het opzetten en uitwisselen van een database met goede
praktijkvoorbeelden (good practises) om de vaardigheden en competenties van docenten
die met (kwetsbare) volwassenen werken te verbeteren.

Over het project
Het PAUSE-project ontwikkelt een uitgebreide database met praktijkenvoorbeelden en
initiatieven die als hulpmiddel kunnen dienen om de onderwijsvaardigheden van docenten
in het volwassenenonderwijs te verbeteren. Goede praktijkvoorbeelden kunnen gaan over
het omgaan met culturele en taalkundige diversiteit, het bevorderen van tolerantie en
gelijkheid, het bestrijden van stereotypen, racisme en discriminatie en het bevorderen van
inclusie en participatie.
De goede praktijkvoorbeelden hebben betrekking op de vaardigheden die nodig zijn om met
drie groepen kwetsbare volwassenen te kunnen werken. Groepen die binnen het
volwassenenonderwijs de meeste prioriteit hebben:
•
•
•

Mensen met een kansarme achtergrond, zoals migranten, zigeuners, vluchtelingen
en asielzoekers, die volwasseneneducatie kunnen gebruiken om sociale inclusie en
actieve participatie te versterken
Ouderen die betere leermogelijkheden nodig hebben om actief ouder worden
Mensen met een handicap die onderwijsmogelijkheden op maat nodig hebben om in
hun specifieke leerbehoeften te voorzien

Doelen
•
•

Een uitgebreide database met succesvolle en effectieve praktijkvoorbeelden
ontwikkelen en verspreiden, gericht op het verbeteren van de vaardigheden van
leerkrachten die met kwetsbare volwassenen werken
Een Europees netwerk van beroepsbeoefenaars opbouwen die nationale en
Europese initiatieven ontwikkelen die gericht zijn op het verstrekken van kwalitatief
volwassenenonderwijs

•
•

Volwassenen afkomstig uit kwetsbare groepen motiveren om volwassenenonderwijs
te volgen
De uitwisseling van ervaringen op EU-niveau bevorderen en de verspreiding en
benutting van bestaande onderwijsprojecten vergroten

Resultaten
•

•
•

Een database met meer dan 120 praktijkenvoorbeelden wordt beschikbaar gesteld
via een gebruiksvriendelijke zoekmachine op de projectwebsite. Via de zoekmachine
kunnen gebruikers aan de hand van bepaalde voorkeuren en criteria zoeken naar
goede praktijkenvoorbeelden, denk aan doelgroepen, onderwerpen, landen,
sleutelwoorden, enz.
De praktijkvoorbeelden zullen worden verspreid onder de relevante
belanghebbenden in een reeks van 24 nationale exploitatieseminars, hiervoor
opgezet om ervaringen uit te wisselen.
Bovendien zal PAUSE een EU-breed netwerk opzetten van meer dan 80 verwante
partners die worden betrokken bij het proces van onderzoek, feedback,
kwaliteitsborging, verspreiding en exploitatie van de goede praktijkvoorbeelden

Partners
•
•
•
•
•
•
•
•

IFESCOOP (ES) - coordinator
KU TU (BG)
Smashing Times (IE)
Recep Tayyip Erdogan Universitesi (TR)
BSD (IT)
Pressure Line (NL)
Brainplus (AT)
Aproximar (PT)

Voor meer informatie over het project, kijk op de website: www.pause-project.eu
Of neem contact op met Svetlana Rashkov, Pressure Line, svetlana@pressureline.nl
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