Το STELLA (Staff's European Lifelong Learning Academy) είναι ένα
διακρατικό, διετέσ (1/11/2017-31/10/2018) πρόγραµµα που
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατοσ ERASMUS +. Εταίροι από
δέκα διαφορετικέσ χώρεσ αποτελούν µια στρατηγική κοινοπραξία που
εργάζεται για την καινοτοµία στουσ τοµείσ προτεραιότητασ τησ δράσησ: την
κοινωνική ένταξη, την ποικιλοµορφία και την εκπαίδευση του προσωπικού.
Οι συµµετέχοντεσ εταίροι είναι οργανισµοί από την Γερµανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ελλάδα,
το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία και την Τουρκία.
Το πρόγραµµα STELLA πραγµατεύεται την ατζέντα για νέεσ δεξιότητεσ και θέσεισ εργασίασ που
περιλαµβάνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώσ και την προβλεπόµενη συµβολή του
ERASMUS + για την υποστήριξη τησ υλοποίησησ του ευρωπαϊκού πολιτικού προγράµµατοσ για την
ατοµική και οργανωτική ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη και τη
∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου από τα Ηνωµένα Έθνη.
Το STELLA στοχεύει πρακτικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, που θα βοηθήσουν τα άτοµα µε
αναπηρίεσ στην πορεία τουσ προσ ανεξάρτητη διαβίωση και θα βελτιώσουν τισ επαγγελµατικέσ τουσ
ευκαιρίεσ, και παράγει, ωσ καινοτόµο προϊόν, ένα εγχειρίδιο για το προσωπικό, τουσ εκπαιδευτέσ
και τουσ εκπαιδευτικούσ µε θέµα «Πώσ να βελτιώσετε τισ βασικέσ δεξιότητεσ εργασίασ των ατόµων
µε αναπηρίεσ».
Ο κύριοσ στόχοσ του έργου είναι η παραγωγή του εγχειριδίου, το οποίο βασικά παρέχει σε όλουσ
όσουσ δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον εργασίασ χωρίσ αποκλεισµούσ πληροφορίεσ και
µεθόδουσ για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων εργασίασ για άτοµα µε αναπηρίεσ.
Το έργο πραγµατοποιείται επίσησ µε καινοτόµο τρόπο: Κατά την υλοποίηση του έργου τα άτοµα µε
αναπηρίεσ είναι µέλη των οµάδων που εργάζονται για τα πακέτα εργασίασ του έργου.
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STELLA - Staff's European Lifelong Learning Academy

Πρόσκληση
Η ΕΣΤΙΑ σε συνεργασία µε το ΑΛΜΑ
σασ προσκαλεί
στην Ηµερίδα Παρουσίασησ του προγράµµατοσ

STELLA (Staff's European Lifelong Learning Academy)
που θα πραγµατοποιηθεί

Πρόγραµµα
09.00 - 09.30 Προσέλευση κοινού
09.30 - 10.00 Καλωσόρισµα
10.00 - 10.30 Χαιρετισµοί
10.30 - 11.30

Παρουσίαση εταίρων από τισ άλλεσ χώρεσ
Α. σύνδεση µε skype µε Γερµανία και χαιρετισµόσ
µε τουσ βασικούσ συντονιστέσ του προγράµµατοσ
Β. παρουσίαση ολιγόλεπτων βίντεο µε παρουσίαση µελών
και χαιρετισµούσ από τα µέλη των υπόλοιπων οµάδων

11.30 - 12.00

∆ιάλειµµα για καφέ

12.00 - 13.00

Παρουσίαση µελών & τησ δουλειάσ τουσ στο STELLA
από την οµάδα του ΑΛΜΑ

την Τρίτη 19/3/2019 και ώρα 9:00
στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»
του ∆ηµαρχείου Χολαργού
(Λεωφ. Περικλέουσ 55, Χολαργόσ 155 61)

13.00 - 14.00 Παρουσίαση µελών & τησ δουλειάσ τουσ στο STELLA
από την οµάδα τησ ΕΣΤΙΑΣ
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