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Impulsant la dimensió europea en l'educació d'adults.

Continuem amb sabor internacional..

MOBILITAT D'ALUMNAT
Comencem amb el Viatge cap a la empleabilitat, un event
que el passat 25 d'octubre, vam organitzar a nivell local per
tal de concloure el projecte europeu Act in Time. Amb més
de 80 participants i oradors de diverses institucions de

LLANÇAMENT DEL COS

l'àmbit educatiu, productiu i social, l'esdeveniment tingué

EUROPEU DE LA

com a objectius, ficar en valor la rellevància de la inclusió

SOLIDARITAT.

a l'àmbit laboral i la importància d'empoderar sectors més
desfavorits a l'educació d'adults per tal de facilitar la
inserció laboral. A l'acte es va fer entrega del Segell de
Diversitat Europeu a les empreses que han ajudat a insertar

FORMACIÓ DEL

persones refugiades i migrants, formades prèviament al

PROFESSORAT

CEED, al seu programa formatiu "Integració socio-laboral
de migrants i refugiats".

CONCLUSIONS DEL
A més l'acte de difusió final del projecte Act in Time ha
estat un èxit també a la localitat d'Anvers a Bèlgica, amb la
participació i treball de tots els socis que formem part
d'aquest projecte i amb membres de la Comissió Europea
que reconegueren la qualitat del treball i accions portades
endavant durant dos anys.
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Mitjançant xarxes de treball i

Apleguem a Europa:
Quatre alumnes han encetat un camí de nous aprenentatges a

investigació educativa, el CEED
col·labora de manera activa amb
institucions educatives d'altres

nous contextos socio-laborals, educatius i culturals.

països relacionades amb

Aquestes mobilitats en són possibles gràcies a les accions

l'educació d'adults i la promoció

d'Erasmus+ KA103 per a educació superior. En només

de l'educació a distància i l'ús de

quatre mesos, s'han gestionat nous contactes que, amb plena

les TIC als ensenyaments.

confiança a la trajectòria del CEED a nivell internacional,
aposten per una formació competencial, obrint oportunitats

Ja ens resulta familiar trobar
professorat, membres d'equips

als nostres alumnes. Amb aquestes mobilitats conclourà
prompte un projecte que començà a 2017 i que serà avaluat
per l'Agència Nacional Espanyola SEPIE.

directius i coordinadors d'altres
institucions a Europa, que
visiten el CEED, valorant la seua

Recentment hem rebut l'avaluació d'un altre projecte de

formació a un centre de

mobilitat KA103 que va concloure a Juny de 2018, rebent

referència a nivell europeu dins

felicitacions per part de l'avaluador i obtenint una
qualificació molt bona. Felicitem a l'equip

de l'educació d'adults a distància.
Durant aquests dies hem

d'internacionalització del CEED per la seua gestió.

organitzat un programa formatiu
Actualment el CEED participa a accions europees del tipus

d'observaciò per a dos membres de

KA104, KA103 i KA107 (adults, educació superior i

la institució educativa Thomas

col·laboració amb països emergents).

More de Bèlgica amb la temàtica:

Al projecte de mobilitat per a la formació de professorat

ED4BL: educació d'adults per e-

que imparteix educació d'adults (KA104) ja hem pogut

learning. Aquest professorat

realitzar quatre de les 16 mobilitats programades:
Dinamarca, Bèlgica i República Txeca. Estem treballant en

visitant ha organitzat espais
formatius i de reflexió al CEED.

la publicació d'una web de difusió del projecte.

A més a més, hem participat a l'event del llançament del
programa Cos de Voluntariat Europeu que substituirà a
programa de Voluntaris Europeus.

Si vols saber més sobre el
projecte KA104 llig el codi QR:

