Ενημερωτικό Δελτίο 4 / Ιούλιος 2017
US & THEM:
dialog, tolerance, collaboration for good coexistence
in a multicultural world!
Αρ. έργου: 2015-1ROO1-KA204-015131
4η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η 4η Διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στις 23-24 Μαρτίου του 2017 στη
Μούρθια της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η
πρόοδος της υλοποίησης του έργου και οι μελλοντικές δραστηριότητες,
όπως αποφασίστηκαν στο Πλάνο Εργασίας. Αμέσως μετά, η συντονίστρια
του έργου ενημέρωσε τους εταίρους για την επίσκεψη από τον Εθνικό
Φορέα της Ρουμανίας για την επισκόπηση της προόδου του έργου, η οποία
έλαβε χώρα λίγο πριν από τη συνάντηση. Επίσης, μεταξύ των άλλων
συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το Εγχειρίδιο II και το Εντατικό
Πρόγραμμα για ενήλικους εκπαιδευόμενους (πολίτες που διαβιούν σε
πολυπολιτισμικές κοινωνίες).
Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τις Μελέτες
Περίπτωσης και Δραστηριότητες Διάχυσης του Έργου (εθνικά σεμινάρια)
που προβλέφθηκαν για τον Σεπτέμβριο του 2017. Σε αυτό το πλαίσιο έλαβε
χώρα η υπενθύμιση ορισμένων καίριων σημείων από τη συντονίστρια του
έργου. Στο τέλος της συνάντησης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν
ανατροφοδότηση και έλαβαν πιστοποιητικό συμμετοχής.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Μία μελέτη περίπτωσης για κάθε χώρα-εταίρο ο σχεδιασμός της οποίας
ετοιμάστηκε από τον οργανισμό Coleg Cambria, θα βασιστεί στην
ανατροφοδότηση και αξιολόγηση από την ομάδα εστίασης, η οποία
οργανώθηκε στο τέλος του προγράμματος. Οι πληροφορίες για τη μελέτη
περίπτωσης θα περιλαμβάνουν τα σχόλια των ίδιων των συμμετεχόντων
του «Εντατικού Προγράμματος για Ενήλικους Εκπαιδευόμενους».
Οι μελέτες περίπτωσης θα απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό,
συμπεριλαμβανομένων ενήλικων εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών ενηλίκων,
οργανισμών παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων, άλλων ενδιαφερομένων,
όπως και πολιτών. Θα δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα του εντατικού
προγράμματος Μία μέρα στη θέση του «άλλου» και θα αποτελούν
απόδειξη της αναγκαιότητας για ενίσχυση των πρωτοβουλιών και δράσεων
για την πολυπολιτισμική εκπαίδευση όσον αφορά τη δεκτικότητα και την
ειρηνική συνύπαρξη. Οι μελέτες περίπτωσης θα αναπτυχθούν στη βάση
ενός ενιαίου σχεδιασμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:
- Ποιες ήτανε οι προσδοκίες μου από το πρόγραμμα
- Τι έμαθα
- Τι άλλαξα (όσον αφορά τον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, στάσης)
- Σχόλια για το πρόγραμμα
- Σκέψεις για τον «άλλο»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.us-and-them.eu

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Μία μέρα στη θέση του «άλλου»
Ένα εντατικό πρόγραμμα για ενήλικους εκπαιδευόμενους διάρκειας 12 ωρών, το
οποίο διήρκησε 3 μέρες, οργανώθηκε από τους εταίρους του έργου στη χώρα
τους, στην εθνική γλώσσα, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Όλοι οι εταίροι του
έργου προσπάθησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος να δημιουργήσουν ένα
πολυπολιτισμικό περιβάλλον με συμμετέχοντες από διαφορετικές θρησκευτικές,
πολιτισμικές και εθνικές ομάδες, προκειμένου να προωθήσουν την πολιτισμική
ευαισθητοποίηση, να ενισχύσουν τον διάλογο, τη δεκτικότητα και τη συνεργασία
μεταξύ τους. Το πρόγραμμα, το οποίο βασίστηκε στο Εγχειρίδιο II, υλοποιήθηκε
από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι συμμετείχαν στο μικτό πρόγραμμα
κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων «Διαχείριση των πολυπολιτισμικών και
πολυεθνικών ομάδων ενηλίκων για τη βελτίωση της αποδοχής και της ειρηνικής
συνύπαρξης» σε μία προηγούμενη φάση του έργου. Προς το τέλος του
προγράμματος, έλαβε χώρα μία ομάδα εστίασης για την αξιολόγηση του
προγράμματος και την παροχή ανατροφοδότησης. Οι συμμετέχοντες έλαβαν
«Πιστοποιητικό Συμμετοχής».
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σε όλες τις χώρεςεταίρους του έργου εξέφρασαν θετικά σχόλια. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή τους
υπήρξε ιδιαίτερα ενεργή και υποστήριξαν ότι ήτανε πολύ καλή εκπαιδευτική
εμπειρία. Συγκεκριμένα, ανέφεραν τα εξής:
«Με βοήθησε, γιατί ζούμε σε μία κοινότητα, είμαστε διαφορετικοί και είναι
σημαντικό να σεβόμαστε τους άλλους»
«Το πρόγραμμα με βοήθησε να αναστοχαστώ πάνω σε συγκεκριμένες
συμπεριφορές και στάσεις μου»
«Λοιπόν, [το πρόγραμμα] με βοήθησε να προσαρμοστώ με το Δυτικό πολιτισμό..
είναι πολύ χρήσιμο»
«Χάρις στο πρόγραμμα και τον εκπαιδευτή, βλέπω τον κόσμο γύρω μου με πιο
ξεκάθαρο τρόπο τώρα»

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
► Ένα σεμινάριο για τη διάχυση του έργου αναμένεται να
υλοποιηθεί σε κάθε χώρα-εταίρο του έργου. Το σεμινάριο
απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται με
παρεμφερή θέματα. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα
παρουσιαστεί η φιλοσοφία του έργου και θα συζητηθούν τα
παραδοτέα του έργου και τα αποτελέσματά του.
►Η πέμπτη και τελευταία διακρατική συνάντηση θα
διοργανωθεί από τον οργανισμό CIMEM στις 9-10 Οκτωβρίου
στο Çan στην Τουρκία. Αναμένεται να συζητηθούν ιδιαίτερα
σημαντικά ζητήματα, καθώς το έργο σύντομα θα φτάνει προς
την ολοκλήρωσή του.

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.»

