
No projeto  NEST pretendemos responder as este desafio
através do desenho de uma nova abordagem à
aprendizagem cultural alicerçada em 6 princípios:
Em pirâmide: o conhecimento vai ser ajustado às
necesidades e perspetivas do grupo alvo.
Interativo: os participantes, estudantes e professores,
terão a possibilidade de propiciar feedback acerca do que
foi útil ou não, melhorando-se desta forma o programa.
Transnacional: transferindo-se os resultados dos projetos.
Ajustado à cultura: com inclusão de todas as
características culturais dos participantes.
Blended learning: Combinar ensino presencial com ensino
à distância.
Multi-nível: estabelecimento e fortalecimento de redes,
aumentando a colaboração entre parceiros.

... Que no país europeu típico, 1/3 dos cidadãos em idade
ativa, provenientes de fora da UE,  não possuem
emprego, ou não  estão nos sistemas de ensino e formação?
Que em 2018, cerca de 45% dos cidadãos de fora da UE
enfrentaram o risco de viver na pobreza ou de exclusão
social?
 

Um processo integração fácil e bem-sucedido é dificultado
pelo aumento dos movimentos populistas e do sentimento
de desconfiança que os acompanham, pelas experiências
traumáticas que os migrantes possam ter vivido a caminho
de Europa, bem como por barreiras linguísticas.
Como resultado, os migrantes enfrentam frequentemente
marginalização e até abuso.
 

Aprender as normas e códigos culturais, assim como o
idioma do país anfitrião, são fatores essenciais na
prevenção da exclusão social. Mais que propiciar apoio
humanitário, modelos de integração alargados e
compreensivos são necessários para garantir a inclusão
dos migrantes nas suas sociedades de acolhimento.
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Sabias que... De que se trata o
projeto?

Providenciar Informação a:
- refugiados e migrantes: acerca da cultura do país de
acolhimento, reforçando a confiança e emponderando-os 
 para se integrarem na cultura da nova sociedade.
- educadores: aumentando as suas competências e recuros
na transmissão de conhecimento cultural.

O objetivo desta nova
abordagem...



Para um problema de nível Europeu, foi criada uma
parceria entre 5 organizações, que com competências
técnico-científicas complementares e com uma grande
abrangência geográfica, asseguram um elevado
impacto desta proposta.
 
ANCE, situada em Atenas, tem uma vasta experiência
na implementação de projetos de apoio a migrantes e
refugiados..
 
DIMITRA  é uma da maiores instituiçãoes de formação
vocacional da Grécia, com 5 delegaçãos em cidades
diferentes.
 
LESS  possui mais de 20 anos de experiência no
combate à exclusão social em Nápioles, Itália.
 
KMGNE é um instituto de formação e educação
sediado no Alemanha, com foco no desenvilvimento de
novas formas e metodologias de ensino.
 
UPT é uma Universidade do Porto, Portugal, com foco
na inovação e que combina a produção de
conhecimento com a disseminação do mesmo através
do recurso de uma dinâmica coletiva na sua missão de
extensão à comunidade.

O projeto NEST tem uma duração prevista de 3 anos,
dividida por 3 fases:
 
A fase de pesquisa pretende aferir os diferentes
cenários educacionais na Europa, para aferir as
práticas educacionais disponíveis para os migrantes..
 
A segunda fase, a de Planeamento, vai usar os dados
para a elaboração de materiais dirigidos a migrantes e
refugiados, bem como a estruturação do curso de 
 ‘Learn and Blend’ e o Programa de Tutoria
Cultural.
 
Por fim, num ensaio piloto,  será aferida a validade e
utilidade desta abordagem educacional para a
integração de migrantes e refugiados.

Quem somos?

Como se vai
desenvolver o projeto? Junta-te a nós!

Apenas começamos esta jornada, e esperamos que
este projeto  contribua para a consciencialização
acerca das dificuldades que os migrantes e
refugiados enfrentam durante a sua integração na
sociedade de acolhimento.
 
Todos temos um papel a desempenhar. Ajuda-nos a
espalhar esta mensagem, Junta-te a nós e segue-nos
em:
 

@NESTproject2019
 

@NESTproj
 

@nest_proj
 

www.project-nest.eu


