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ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ…
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με τίτλο
«Διαχείριση των πολυπολιτισμικών και πολυεθνικών ομάδων ενήλικων
για τη βελτίωση της αποδοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης» στο οποίο
συμμετείχαν 35 εκπαιδευτές από τις χώρες-εταίρους του έργου. Το
πρόγραμμα περιλάμβανε 3 μέρη:
α) Εκπαίδευση δια ζώσης: 20 ώρες εκπαίδευσης σε παιδαγωγικά,
πολυτισμικά και γλωσσικά ζητήματα.
β) Ηλεκτρονική εκπαίδευση: 20 ώρες ηλεκτρονικών μαθημάτων, τα οποία
αναπτύχθηκαν από τον οργανισμό CARDET (Κύπρος) και παραδόθηκαν
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρας MOODLE. Η εκπαίδευση περιλάβανε 3
Μαθήματα (2 Ενότητες το καθένα). Ειδικότερα:

Μάθημα 1 « Μαθησιακές Ανάγκες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Μάθημα 2 «Ο Υποστηρικτικός ρόλος του Εκπαιδευτή»

Μάθημα 3 «Υποστήριξη Μαθητών»
γ) Πρόγραμμα κινητικότητας στο εξωτερικό: 40 ώρες δια ζώσης
εκπαίδευση εκπαιδευτών στη Λισσαβόνα στον οργανισμό ANJAF
(Πορτογαλία). Το πρόγραμμα διήρκησε 5 ημέρες (25-30 Σεπτεμβρίου 2016)
και παρουσιάστηκαν θέματα, όπως Πολυπολιτισμική και Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση, Μετανάστευση και Πολιτότητα, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και
Εκπαίδευση για τα Μέσα Επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες κάλυπταν 8
ώρες καθημερινά και περιλάμβαναν διαλέξεις, παρουσιάσεις, debates,
εργαστήρια, συζητήσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, αρχική και
τελική αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν με επαγγελματίες και
ειδήμονες διευρύνοντας τις πολυπολιτισμικές τους οπτικές και
κατανοώντας τις υπάρχουσες προσεγγίσεις για την προώθηση της ειρηνικής
συνύπαρξης σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες σε πολιτισμικό, θρησκευτικό
και φυλετικό πλαίσιο.

…ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ…
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ II ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ με
τίτλο «Μία μέρα στη θέση του Άλλου». Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε
εκπαιδευτές ενηλίκων. Θα περιλαμβάνει ενδεικτικά σχέδια μαθήματος και
πρακτικές δραστηριότητες και την ίδια στιγμή θα αποτελεί ένα γενικό
εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα και θα
παρέχει στους χρήστες παραδείγματα τα οποία θα μπορούν να
εφαρμοστούν σε πολυπολιτισμικές ομάδες και θα επιτρέπουν τους
εκπαιδευτές να σχεδιάζουν τα δικά τους σχέδια μαθήματος και
δραστηριότητες για πολυπολιτισμικές ομάδες. Αυτό το εγχειρίδιο προτείνει
τρόπους στους εκπαιδευτές για το πώς να εργαστούν με πολυπολιτισμικές
ομάδες ενηλίκων μαθητών, χωρίς να έχει περιοριστικό χαρακτήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.us-and-them.eu

3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η τρίτη διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στις 22-23 Νοεμβρίου του 2016 στη
Λευκωσία (Κύπρος) όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από επτά χώρες-εταίρους του
έργου. Οι στόχοι της συνάντησης να συζητηθεί η μέχρι τώρα πορεία του έργου, οι
μελλοντικές δραστηριότητες κι εργασίες, όπως η εκπόνηση του Εγχειριδίου II και η
προετοιμασία του εντατικού προγράμματος για ενήλικες και η ανάλυση των
διαχειριστικών δραστηριοτήτων και της διάχυσης του έργου. Επιπλέον, πάρθηκαν
σημαντικές αποφάσεις για τις κύριες δραστηριότητες και τις καταληκτικές
ημερομηνίες σχετικά με τα παραδοτέα τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν
κατά το δεύτερο έτος του έργου. Τέλος, έλαβε χώρα μία συνάντηση με τη
Συντονιστική Επιτροπή.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
►Οργάνωση σεμιναρίου με ειδήμονες και ενδιαφερόμενους,
όπου θα παρουσιαστεί το «Εγχειρίδιο II για άτομα που ζουν σε
πολυπολιτισμικές κοινωνίες» με σκοπό να αναθεωρηθεί και να
ολοκληρωθεί μέσω της ανατροφοδότησης που θα προκύψει.
►Υλοποίηση ενός εντατικού προγράμματος για ενηλίκους
(πολίτες που ζουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες) σε κάθε
χώρα-εταίρο το Φεβρουάριου του 2017. Η εκπαίδευση θα
βασιστεί στο Εγχειρίδιο II.
►Η καταγραφή μελετών περίπτωσης από τα αποτελέσματα
και την ανατροφοδότηση που θα προκύψουν από το εντατικό
πρόγραμμα.
►Οργάνωση της 4ης συνάντησης στη Μούρθια της Ισπανίας
στς 23/24 Μαρτίου 2017.

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
«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.»

