Ενημερω
τικό Δελτίο 1 / Ιανουάριος 2016
US & THEM:
dialog, tolerance, collaboration for good coexistence
in a multicultural world!
Αρ. Έργου : 2015-1ROO1-KA204-015131
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο Us&Them είναι ένα διετές έργο χρηματοδοτούμενο από το
πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων,
ώστε να προωθήσουν την αποδοχή και την κατανόηση των «πολιτισμικών
άλλων» στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Το έργο θα ενισχύσει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των εκπαιδευτών στο
πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θα προσφέρει υψηλής ποιότητας
μαθησιακές εμπειρίες σε εκπαιδευόμενους που ζουν σε μικτές κοινωνίες. Σε
αυτό το πλαίσιο το έργο θα αντλήσει από την εμπειρία των 8 εταίρων οι
οποίοι αποτελούν μία πολυπολιτισμική και μικτή κοινοπραξία από
διαφορετικές χώρες πρεσβεύοντας διαφορετικές παραδόσεις, πολιτισμικά
πρότυπα και θρησκείες. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιήσουν τις εμπειρίες
τους όντας οι ίδιοι αντιπροσωπευτικά μέλη διαφορετικών θρησκειών και
πολιτισμών.
Το έργο Us&Them θα ενισχύσει τις εκπαιδευτικές επιλογές και την κατάρτιση
των εκπαιδευτών ενηλίκων και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ένα συνόλου
δεξιοτήτων (κυρίως κοινωνικές δεξιότητες για τη διαχείριση των
πολιτισμικών συγκρούσεων/εντάσεων, την ανάπτυξη διαπολιτισμικών
δεξιοτήτων, δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη θετικών στάσεων
απέναντι στη γλώσσα και την πολιτισμική και εθνική ποικιλομορφία,
δεξιοτήτων διαχείρισης μικτών ομάδων), οι οποίες θα τους καταστήσουν
ικανούς να διαχειριστούν με επιτυχία τις ομάδες των εκπαιδευομένων στους
τομείς της διαβίωσης, της εργασίας και της ενσωμάτωσής τους στις
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Η ομάδα-στόχος στην οποία απευθύνεται το έργο είναι οι εκπαιδευτές
ενηλίκων και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι.
Η πολιτισμική ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες
καθιστά απαραίτητη τη γνώση και κατανόηση των διαφορετικών
πολιτισμικών στοιχείων, όπως οι παραδόσεις, οι θρησκείες και η κουλτούρα.
Προκειμένου να μπορεί κανείς να ζήσει σε ένα ειρηνικό περιβάλλον είναι
απαραίτητη η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση των προκλήσεων που
δημιουργούνται στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Σύμφωνα με
τη Eurostat (2014) 33.5 εκατομμύρια άνθρωποι που γεννήθηκαν εκτός των
χωρών κρατών-μελών της Ε.Ε. διαβιούν σε αυτές τις χώρες ενώ 17.9
εκατομμύρια άνθρωποι γεννήθηκαν σε διαφορετικό κράτος-μέλος από αυτό
στο οποίο διαβιούν. Η εν λόγω διαβίωση μπορεί να αποτελέσει εστία
συγκρούσεων στο πλαίσιο της συνύπαρξης τόσο διαφορετικών ομάδων. Ένας
από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποφευχθούν τέτοιου είδους
συγκρούσεις είναι η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα
στοχεύουν στην ενίσχυση δεξιοτήτων για την αποδοχή και την κατανόηση
των διαφορετικών πολιτισμών. Αυτός είναι ο στόχος του έργου Us&Them.

Πολύ σύντομα θα δημιουργηθεί η σελίδα στο Facebook
και η ιστοσελίδα του έργου „Us&Them”!

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η εναρκτήρια συνάντηση έλαβα χώρα στο Πιτέστι της Ρουμανίας στις 19-20
Νοεμβρίου του 2015. Ο σκοπός της συνάντησης ήτανε η δημιουργία μίας
κοινοπραξίας στο πλαίσιο της οποίας οι εταίροι του έργου θα μπορούν να
ανταλλάζουν απόψεις σχετικά με το έργο και να καθιερώσουν ένα κοινό έδαφος
σχετικά με την ορολογία και τις έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να υπάρξει
σύγκλιση στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
Υπήρξε μέριμνα για τη διασαφήνιση κάποιων όρων, όπως «εκπαίδευση ενηλίκων»,
«θρησκεία» και «πολιτισμός». Αποφάσεις πάρθηκαν για το Α.Π. του
προγράμματος κινητικότητας για τους εκπαιδευτές ενηλίκων το οποίο θα λάβει
χώρα στην Ιταλία. Κάποια από τα κύρια θέματα στα οποία εστιάστηκε η συζήτηση
ήτανε τα εξής: «Θέτουν ο πολιτισμός και/ή η θρησκεία διαχωριστικές γραμμές
ανάμεσα στους ανθρώπους; Έχουν αυτές οι έννοιες το ίδιο νόημα ή είναι
διαφορετικές;».
Οι εταίροι συμφώνησαν να διεξάγουν σχετική έρευνα που να αφορά την
κατάσταση στις περιοχές στις οποίες ζουν. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που
προέκυψε σχετίζεται με την ομάδα-στόχο που θα λάβει μέρος στο έργο. Δόθηκε
έμφαση στην κατασκευή του προφίλ των εκπαιδευτών ενηλίκων σε κάθε χώραεταίρο.
Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα όπως «Ποιες είναι οι δεξιότητες ενός εκπαιδευτή
ενηλίκων;» και «Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη του 2015» (συγκρούσεις,
Ευρωπαϊκή κινητικότητα, νέες πολιτικές και προγράμματα για μετανάστες και
πρόσφυγες, αγορά εργασίας, κ.λπ.). Οι εταίροι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν
υλικό από επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και αποτελέσματα ερευνών (π.χ. του
Ολλανδού κοινωνικού ψυχολόγου Geert Hofstede και της θεωρίας του για τις
διαστάσεις της κουλτούρας). Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το 2ο
παραδοτέο του έργου, “Παράγοντες επιτυχίας των εκπαιδευτών ενηλίκων σε
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα” και τα οποία σχετίζονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες
των εκπαιδευτών ενηλίκων.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
►Η εκπόνηση μίας έκθεσης που θα περιλαμβάνει τα
ευρήματα των ερευνών από τις χώρες-εταίρους του έργου
σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με
διαφορετικό πολιτισμικό/θρησκευτικό υπόβαθρο που
διαβιούν στην κάθε χώρα.
►Οι Ιταλοί εταίροι (Staff Consult s.r.l.) θα διοργανώσουν το
πρόγραμμα κινητικότητας που θα σχετίζεται με τους
εκπαιδευτές ενηλίκων. Το πρόγραμμα κινητικότητας θα
διαρκέσει 5 μέρες και θα λάβει χώρα από τις 15 μέχρι και τις
19 του Φλεβάρη του 2016 στη Ρώμη.
Η έκθεση και το πρόγραμμα κινητικότητας θα αποτελέσουν τη
βάση για την ανάπτυξη του Α.Π. για τους εκπαιδευτές
ενηλίκων.
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«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.»

