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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
 
1. GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ (Συντονιστής)   
www.gie.ro 
*Georgeta Chirleşan  g.chirlesan@gie.ro 
2. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD    
www.cardet.org 
*Charalambos Vrasidas pambos@cardet.org 
3. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA   www.fuem.es 
*Consuelo García Sánchez consugar@um.es 
4. LOUTH AND MEATH EDUCATION AND TRAINING BOARD 
www.meathvec.ie  
*Elizabeth Lavery elavery@lmetb.ie 
5. STAFF CONSULT S.r.l.  www.staffconsult.it 
*Francesco Lembo    lembo.francesco@gmail.com 
6. ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA A ACÇÃO FAMILIAR 
www.anjaf.pt 
*Ana Sofia Da Silva s.silva@anjaf.pt 
7. ÇAN İLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ    www.can.meb.gov.tr  
*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com 
8. COLEG CAMBRIA www.cambria.ac.uk 
*Simon Hughes    Simon.hughes@cambria.ac.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ… 
1. Διεθνής έκθεση με συγκεκριμένα στοιχεία για τους πολιτισμούς που 
διαμένουν στην Ευρώπη. Κάποια από τα κύρια ευρήματα της έκθεσης είναι 
τα εξής: 
• Η κατάσταση είναι διαφορετική για κάθε χώρα-εταίρο: υπάρχουν άτομα 
από διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες και εθνικότητες. Μοιράζονται τα 
ίδια χαρακτηριστικά αλλά έχουν και διαφορές. 
• Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες τα μέσα ενημέρωσης παίζουν σημαντικό 
ρόλο και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
• Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συντονισμό των διαφορετικών δράσεων 
ένταξης σε τοπικό επίπεδο. 
• Εντοπίστηκε μία διστακτικότητα όσον αφορά τις απαντήσεις για την 
πολιτισμική συνύπαρξη λόγω της έλλειψης κοινής γνώσης.  
• Η επικράτηση ουδέτερων απαντήσεων που προέκυψαν από την έρευνα με 
ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης είναι αποτέλεσμα της 
έλλειψης κοινής γνώσης και επαφών μεταξύ των ατόμων που προέρχονται 
από διαφορετικούς πολιτισμούς. 
Η ερευνητική φάση του έργου έδειξε πόσο απαραίτητο είναι το έργο 
“Us&Them”, γιατί υπάρχουν πολλές ανάγκες όσον αφορά την εκπαίδευση και 
κατάρτιση για τη βελτίωση της πολυπολιτισμικής κατάστασης που επικρατεί 
στις σημερινές κοινωνίες. 
2. Αναλυτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων με τίτλο 
«Διαχείριση των πολυπολιτισμικών και πολυεθνικών ομάδων ενηλίκων για τη 
βελτίωση της αποδοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης»:  για την ενίσχυση των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Περιλαμβάνει εννοιολογικούς 
ορισμούς που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα, μαθησιακούς 
στόχους και αποτελέσματα και παρέχει πρακτικές συμβουλές, υλικό και 
πηγές για εκπαιδευτές. Αποτελεί τη βάση για το πρόγραμμα μικτής μάθησης 
για τους εκπαιδευτές ενηλίκων του έργου. 
3. Εκπαιδευτικό πλάνο για το πρόγραμμα κατάρτισης των εκπαιδευτών 
ενηλίκων: περιέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα μικτής μάθησης: 
εκπαίδευση δια ζώσης (20 ώρες), ηλεκτρονική εκπαίδευση (20 ώρες) και 
πρόγραμμα κατάρτισης με κινητικότητα των συμμετεχόντων στην 
Πορτογαλία το Σεπτέμβρη του 2016 (40 ώρες). 
4. Σχεδιασμός του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος: 3 Μαθήματα 
από 2 Ενότητες η καθεμία: Ε1 «Μαθησιακές Ανάγκες των Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων», Ε2 «Ο «Ανοιχτός» Εκπαιδευτικός », Ε3 «Υποστήριξη Μαθητών». 
5. 2η Συνάντηση: έλαβε χώρα στις 6-7 Απριλίου του 2016 στην Ντρογκέντα 
(Ιρλανδία). Στη συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν για τη μέχρι τώρα πορεία  
του έργου και τις προγραμματισμένες δράσεις.   

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
  
►Οι Πορτογάλοι εταίροι του οργανισμού ANJAF θα 
διοργανώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης. Tο πρόγραμμα θα 
διαρκέσει 5 μέρες και θα λάβει χώρα από τις 25 έως τις 30 
Σεπτεμβρίου του 2016 στη Λισαβόνα, Πορτογαλία. 
►Η 3η συνάντηση θα λάβει χώρα στις 22-23 Νοεμβρίου 2016 
στη Λευκωσία – Κύπρο.   
►Το εγχειρίδιο I για τους εκπαιδευτές ενηλίκων σύντομα θα 
σχεδιαστεί. 
► Το Σεπτέμβριο του 2016 θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός του 
Εγχειριδίου II για τους ενηλίκους εκπαιδευόμενους.  
 
 
 

«Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] 
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν» 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Το πρόγραμμα κατάρτισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό υλοποιήθηκε από τις 
15 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 2016, στη Ρώμη. Υπεύθυνοι για τη διοργάνωση 
ήτανε οι Ιταλοί εταίροι του οργανισμού STAFF CONSULT s.r.l. Το πρόγραμμα 
κατάρτισης αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του Α.Π. και του Εγχειριδίου I για 
τη μικτή μάθηση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχανε 
την ευκαιρία να επισκεφθούν ιδρύματα, να μιλήσουν με ειδήμονες και να μάθουν 
από αυτούς πράγματα που σχετίζονται με το θέμα του έργου “Us&Them”. Τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που επισκέφθηκαν οι συμμετέχοντες στα οποία έλαβαν 
χώρα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι: η δημόσια βιβλιοθήκη “G. Mameli”;, 
το Celio Azzurro ECEC Centre – ένα νηπιαγωγείο στο οποίοι φοιτούν παιδιά 
μεταναστών και Ιταλών, η οργάνωση Caritas-Migrantes Roma, το σχολείο Ιταλικής 
γλώσσας Immigrazione school of Italian language, το κέντρο Iniziativa Democratica 
Insegnanti και το μουσείο σύγχρονης τέχνης της Ρώμης “MAXXI Museum of XXI 
century art MAXXI”.  
 Έπειτα από κάθε επίσκεψη ή διάλεξη συμπεριλήφθησαν επιπρόσθετες 
δραστηριότητες, όπως διάλογοι, εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και 
αξιολόγηση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.us-and-them.eu   
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