
DEJAVNOSTI

Projekt DIAL vključuje naslednje dejavnosti:
‒ oblikovanje raziskovalnega modela za uvedbo dialoga in prilagoditev modela v
vsakdanjem ž ivljenju v 6 jezikih,
‒ oblikovanje in preizkušanje usposabljanja in pilotne izvedbe usposabljanj za
izobraževalce odraslih in druge, ki spodbujajo dialog,
‒ dejavnosti dialoga z nizko stopnjo zahtevnosti, ki zagotavljajo vključevanje
udeležencev in podporo pri njihovem pridobivanju novih vešč in,
‒ dejavnosti vzajemnega učenja za trenerje, druge zainteresirane strani in
partnerje.

  
PRIČAKOVANI REZULTATI

Projekt si prizadeva doseč i naslednje cilje:
‒ večje število Evropejcev ima vešč ine in priložnosti za sodelovanje v dialogu in
občutek večje vključenosti,
‒ trenerji, koordinatorji in drugi posamezniki, ki delujejo v izobraževalnih
ustanovah, pridobijo orodja in boljšo sposobnost za vključevanje ljudi v dialog v
različnih situacijah,
‒ vešč ine dialoga so bolje razumljene kot osnovne ž ivljenjske vešč ine, še posebno
ko gre za odrasle udeležence izobraževanja.
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Namen projekta Dialog v izobraževanju odraslih (DIAL –Th e Dialogue In Adult
Learning) je obravnavati vprašanje socialne polarizacije. Vizijo projekta DIAL
lahko povzamemo kot »dialog za vse«. Splošni cilj projekta je zagotoviti, da
dialog in vešč ine, povezane z dialogom, postanejo dostopne š iršemu krogu ljudi
kot prej, s končnim ciljem, da projekt prispeva k ozaveščanju proti socialni
polarizaciji.

LETNIK 1

O PROJEKTU

Ta projekt financira Evropska komisija preko programa Erasmus+. Podpora Evropske komisije za pripravo
te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti
odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebujejo.
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Uvodni sestanek v Helsinkih, Finska, 4.–6. oktober 2022 

V projektu sodeluje 5 organizacij (Finska, Grčija, Italija, Poljska, Slovenija): Opintotoiminnan
Keskusliitto, Evropski inštitut za lokalni razvoj (EILD - European Institute for Local
Development), Cooperazione Paesi Emergenti (COPE), Fundacija Centrum Cyfrowe, Glotta
Nova, center za novo znanje.

Uvodni sestanek projekta DIAL je organiziral koordinator projekta Opintotoiminnan Keskusliitto
in je potekal v času od 4. do 6. oktobra v Helsinkih na Finskem. Na tem sestanku so imeli
partnerji priložnost, da se spoznajo, z namenom, da pričnejo z izvajanjem projekta v duhu
medosebnega sodelovanja. Konzorcij je prav tako razpravljal o splošnih smernicah projekta,
kot tudi o nalogah, ki so dodeljene posameznemu partnerju. 

 


