PAUSE
Practices and Approaches for Upskilling Educators
(Eğitimcilerin Becerilerini Artırmak için Uygulamalar ve Yaklaşımlar)
PAUSE projesi, Erasmus + programının Yetişkin eğitimi sektörü kapsamında finanse edilen
bir AB projesidir. 8 farklı Avrupa ülkesinden 8 kuruluştan oluşan bir konsorsiyum,
yetişkinlerle (dezavantajlı) çalışan eğitimcilerin becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek için
iyi uygulamalar veri tabanı oluşturmak ve değişimi sağlamak için birlikte çalışır.

Proje hakkında
PAUSE projesi, yetişkin eğitimcilerin öğretim becerilerini geliştirmek için başarılı mekanizmalar
sağlayan kapsamlı uygulama ve girişimleri içeren bir veri tabanı geliştirmektedir. Bu iyi
uygulamalar, kültürel ve dilsel çeşitlilikle uğraşmayı, hoşgörüyü ve eşitliği teşvik etmeyi,
klişelerle, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi, katılımı ve sosyal içermeyi teşvik etmeyi
içerir.
İyi uygulamalar, yetişkin eğitimi gündeminde yüksek bir öncelik olarak kabul edilen
dezavantajlı üç yetişkin grubuyla çalışmak için gereken becerileri ele alacaktır ve bunlar:
•
•
•

Yetişkin öğrenimini, sosyal içermeyi ve aktif katılımı güçlendirme aracı olarak
kullanabilen göçmenler, Romanlar, mülteciler ve sığınmacılar gibi dezavantajlı
geçmişlere sahip kişiler
Aktif yaşlanma bağlamında gelişmiş öğrenme fırsatlarına ihtiyaç duyan yaşlı insanlar
Özel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel eğitim fırsatlarına ihtiyaç duyan engelli
bireyler

Amaçlar
•
•
•
•

Dezavantajlı yetişkinlerle çalışan eğitimcilerin becerilerini geliştirmeyi amaçlayan
başarılı ve etkili uygulamalardan oluşan kapsamlı bir veri tabanı geliştirmek ve yaymak
Kaliteli yetişkin eğitimi sağlamaya odaklanan ulusal ve Avrupa girişimleri geliştiren
Avrupa çapında bir uygulayıcılar ağı oluşturmak
Dezavantajlı yetişkinlerin yetişkin eğitimine katılma motivasyonunu artırmak
AB düzeyinde deneyim alışverişini teşvik etmek ve yetişkin eğitimcilerin becerilerini
geliştirmek için araçlar sağlayan mevcut eğitim projelerinin yaygınlaştırma ve kullanma
potansiyelini artırmak

Çıktılar
•

•
•

Proje web sitesinde kullanıcı dostu bir arama motoru aracılığıyla 120'den fazla iyi
uygulamadan oluşan bir veri tabanı sunulacak, bu da kullanıcıların arama tercihlerini
belirlemelerine ve etki hedeflerine, kriterlerine, hedef gruplarına, konulara, ülkelere,
vb. anahtar kelimelere göre iyi uygulamaları aramalarına olanak tanıyacaktır.
Uygulamalar, deneyim alışverişi için bir dizi 24 ulusal yaygınlaştırma semineri ile ilgili
paydaşlara yaygınlaştırılacaktır.
Ayrıca PAUSE, kaliteli yetişkin eğitimine ve dezavantajlı grupların dahil edilmesine
odaklanan iyi uygulamaların araştırılması, geri bildirim, kalite güvencesi, yayılması ve
kullanılması sürecine dahil olacak 80'den fazla ortak ortaklardan oluşan AB çapında bir
ağ oluşturacaktır.

Ortaklar
•
•
•
•
•
•
•
•

IFESCOOP (İspanya) - koordinatör
KU TU (Bulgaristan)
Smashing Times (İrlanda)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Türkiye)
BSD (İtalya)
Pressure Line (Hollanda)
Brainplus (Avusturya)
Aproximar (Portekiz)

Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
veya ozan.selcuk@erdogan.edu.tr ile iletişime geçin.

Bu proje, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir.
Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon,
burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

