
Με το έργο NEST αντιμετωπίζουμε την πρόκληση αυτή με
μια νέα προσέγγιση στην πολιτιστική μάθηση, η οποία
βασίζεται σε 6 βασικές αρχές:
Από τη  βάση προς  τα πάνω: η γνώση θα είναι
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις οπτικές των
εκπαιδευομένων 
Επαλήθευση: οι συμμετέχοντες, οι εκπαιδευόμενοι και οι
εκπαιδευτικοί, θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν
ανατροφοδοτήσεις σχετικά με το τι θεωρούν χρήσιμο ή όχι
με στόχο τη βελτίωση του προγράμματος.
Διακρατικότητα: διασφαλίζει τη δυνατότητα μεταφοράς
των αποτελεσμάτων του έργου
Πολιτισμική ευαισθησία: συμπερίληψη όλων των
πολιτιστικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων
Μικτή μάθηση: συνδυασμός παραδοσιακής και
ηλεκτρονικής διδασκαλίας
Πολλαπλά επίπεδα: το έργο επιδιώκει τη δημιουργία
ισχυρότερων δικτύων μέσω της εφαρμογής μιας περαιτέρω
συνεργασίαςμεταξύ των οργανισμών.

…σε μια μέση Ευρωπαϊκή χώρα το 1/3 των μη Ευρωπαίων
πολιτών   εργάσιμης ηλικίας δεν έχουν κάποια μορφή
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης; Ότι το 2018 το
45% των μη Ευρωπαίων πολιτών ήρθε αντιμέτωπο με τον
κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού;
 
Η ομαλή και πετυχημένη ένταξη μεταναστών και υπηκόων
τρίτων χωρών εμποδίζεται από την άνοδο του λαϊκισμού
και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους μετανάστες
που τη συνοδεύει, από τις τραυματικές εμπειρίες   που
βιώνουν οι ίδιοι οι μετανάστες στο ταξίδι τους προς την
Ευρώπη και   επίσης, από το γλωσσικό χάσμα. Αποτέλεσμα
όλων αυτών των εμποδίων είναι η περιθωριοποίηση   ή
και η κακοποίηση των ανθρώπων αυτών.
 
Η εξοικείωση με τους πολιτιστικούς κανόνες και κώδικες, σε
συνδυασμό με την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας
υποδοχής,  είναι για εμάς βασικοί παράγοντες που μπορούν
να αποτρέψουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.   Ως εκ τούτου,
πέραν της ανθρωπιστικής υποστήριξης, απαιτούνται
ολοκληρωμένες πρακτικές ενσωμάτωσης για να
εξασφαλιστεί η ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες
υποδοχής τους.
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Ήξερες ότι... Τι αφορά το έργο NEST?

Είναι να παρέχει πληροφορίες σε:
- μετανάστες και πρόσφυγες, σχετικά με τον πολιτισμό
της χώρας υποδοχής, προκειμένου να νιώσουν
ενδυναμωμένοι και σίγουροι να συμμετέχουν πλήρως  στη
νέα για αυτούς τους κοινωνία
- εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους στην απόκτηση πολιτιστικών γνώσεων

Στόχος της νέας
προσέγγισης...



Σε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκής κλίμακας, χρειαζόταν μια
απάντηση ευρωπαϊκού επιπέδου. Στο έργο NEST,
αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
δημιουργώντας ένα εταιρικό σχήμα 5 οργανώσεων.
Με την συμπληρωματική εξειδικευμένη εμπειρία μας,
καθώς και με μια ευρεία γεωγραφική κάλυψη, ο
αντίκτυπος θα είναι ακόμα μεγαλύτερος  
 
Η ANCE με έδρα την Αθήνα (Ελλάδα), διαθέτει ισχυρή
τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων για τη στήριξη
μεταναστών και προσφύγων
 
Η ΔΗΜΗΤΡΑ είναι   ένας από τους μεγαλύτερους
φορείς εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και
επαγγελματικής κατάρτισης, με παραρτήματα σε 5
πόλεις της Ελλάδας  
 
Η LESS έχει 20 χρόνια εμπειρίας   στην καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και εδρεύει στη Νάπολη
της Ιταλίας
 
Η KMGNE είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό
ινστιτούτο   με έδρα τη Γερμανία, που εστιάζει μεταξύ
άλλων στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών
προσεγγίσεων και μεθόδων  
 
Το UPT είναι Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας, το οποίο
επιδιώκει να συνδυάσει τη γνώση με τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία και να
εξασφαλίσει τη διάδοση της γνώσης μέσω μιας
συλλογικής δυναμικής

Το έργο NEST έχει διάρκεια 3 χρόνια   και είναι
χωρισμένο σε 3 περιόδους υλοποίησης:
Η περίοδος της έρευνας στοχεύει να σκιαγραφήσει
τα διαφορετικά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πλαίσια ώστε
  να διερευνήσει τις πρακτικές μάθησης που
απευθύνονται στους μετανάστες.
 
Χρησιμοποιώντας τις  παραπάνω γνώσεις, η περίοδος
του σχεδιασμού θα παράγει δύο βασικά παραδοτέα
του έργου: το μάθημα πολιτιστικής εκπαίδευσης «Learn
and Blend» που θα απευθύνεται σε μετανάστες και
πρόσφυγες και το Πρόγραμμα Πολιτισμικής
Καθοδήγησης.
 
Τέλος, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου,   θα
γίνει η δοκιμή της σχεδιασμένης εκπαιδευτικής
προσέγγισης.

Ποιοι είμαστε;

Πώς θα εξελιχθεί το
έργο; Ακολουθήστε μας!

Μόλις ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι και ελπίζουμε ότι το
έργο αυτό θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση
του κοινού σχετικά με τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν   οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
καθώς αναζητούν τη θέση τους στην κοινωνία
υποδοχής τους.
 
Έχουμε όλοι ένα ρόλο να παίξουμε. Βοηθήστε μας να
διαδώσουμε το μήνυμα του σεβασμού και της
εμπιστοσύνης,  ακολουθήστε μας:
 

@NESTproject2019
 

@NESTproj
 

@nest_proj
 

www.project-nest.eu


