Αγαπητέ/ή,
Σε προσκαλούμε στην Ημερίδα που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο την
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με στόχο την παρουσίαση του έργου TIPS (T-learning to Improve
Professional Skills for intercultural dialogue), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα στα πλαίσια του προγράμματος Δια Δίου εκπαίδευσης υπο-πρόγραμμα Leonardo Da
Vinci (Lifelong Learning Programme). Η Ημερίδα θα διεξαχθεί από 17.00 έως 19.30 στην
αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ, Τριών Ναυάρχων & Μαιζώνος, Πάτρα.
Το έργο TIPS θα υλοποιήσει μια πιλοτική δράση εκπαίδευσης των πολιτισμικών
διαμεσολαβητών, δηλαδή των ατόμων που φροντίζουν για την ομαλή ένταξη μεταναστών στην
τοπική κοινωνία. Οι υπηρεσίες των πολιτισμικών διαμεσολαβητών είναι απαραίτητες σε όλα τα
σημεία υποδοχής μεταναστών και προσφύγων, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες
παροχής υπηρεσιών υγείας, δημοτικές υπηρεσίες κλπ. Η εκπαίδευση θα γίνει με τη βοήθεια
σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και καινοτόμων τεχνολογιών και βασίζεται στη μεθοδολογία tlearning. Σκοπός του έργου είναι να υλοποιήσει ένα πλήρες και σύγχρονο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα το οποίο θα βελτιώσει τις δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται οι πολιτισμικοί
διαμεσολαβητές και το υγειονομικό προσωπικό για να εργαστούν και να δραστηριοποιηθούν με
τους μετανάστες. Επικεφαλής της ομάδας έργου του ΕΑΠ είναι ο Επικ. Καθηγητής Αχιλλέας
Καμέας.
Με την ευκαιρία, σε ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων
από κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ως εκπαιδευόμενος στο πρόγραμμα κατάρτισης,
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου
TIPS. Η συμμετοχή εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν κατά την πιλοτική του φάση,
η οποία θα διεξαχθεί από το τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τον Ιούνιο 2009. Οι δύο βασικές
προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η κατοχή κινητού
τηλεφώνου, καθώς μέρος του εκπαιδευτικού υλικού έχει αναπτυχθεί ειδικά για κινητό
τηλέφωνο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν έως 27/1/2009 συμπληρωμένη την
επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση
kopo@eap.gr ή στο φαξ 2610367416 υπόψη κας Κων/νας Πολυμεροπούλου. Η αίτηση είναι
διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ΕΑΠ www.eap.gr (ακολουθώντας το
σύνδεσμο Ανακοινώσεις) και στο δικτυακό τόπο του έργου http://www.forcom.it/tipsproject.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πολυμεροπούλου στο
τηλέφωνο 2610-367402.
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