Το παρόν φυλλάδιο έχει παραχθεί με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του προγράμματος
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

A New
Approach
in Cultural
Learning

FOR PROMOTING
THE SOCIAL INCLUSION
OF MIGRANTS AND
REFUGEES

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ NEST
• Διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών και
προσφύγων στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και στη
δια βίου μάθηση

Είστε εκπαιδευτής / εκπαιδευτικός που
ασχολείται με τον πληθυσμό των
μεταναστών και των προσφύγων;

• Αύξηση της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης των
μεταναστών μέσω της ανάπτυξης και της παροχής
προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών πόρων
• Αναζωογόνηση του πολιτικού διαλόγου και της αμοιβαίας
μάθησης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, μέσω της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της
εκπαίδευσης και της πολιτισμικής ένταξης
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών με στόχο την
προώθηση της πολιτισμικής γνώσης και τη διευκόλυνση της
ένταξης μεταναστών και προσφύγων στις κοινωνίες
υποδοχής
• Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου προσέγγισης
πολιτισμικής μάθησης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των
μεταναστών και των προσφύγων, που θα προάγει την
αμοιβαία κατανόηση και το αίσθημα του ανήκειν.
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NEST
Ενίσχυση της συμπερίληψης των
μεταναστών και των προσφύγων στις
χώρες υποδοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΣΑΣ ΩΦΕΛΗΣΕΙ
• Μάθετε περισσότερα σχετικά
με την “Προσέγγιση/Μεθοδολογία”
• Εκπαιδευτείτε στο καινοτόμο πρόγραμμα
καθοδήγησης για την πολιτισμική μάθηση.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
• Πάρτε μέρος στη μελέτη μας και μοιραστείτε μαζί μας
τις ανάγκες και τις απόψεις σας σχετικά με την ένταξή
σας στις χώρες υποδοχής
• Συμμετάσχετε στην πιλοτική εφαρμογή της
προσέγγισης "Learn & Blend" και μοιραστείτε μαζί μας
τα σχόλιά σας

31.5%

Ιταλία

Γερμανία

Πορτογαλία

Ελλάδα

4.3 εκατ.
άνθρωποι

7.7 εκατ.
άνθρωποι

642 χιλ.
άνθρωποι

933 χιλ.
άνθρωποι

“ Η ανοχή, ο διαπολιτισμικός
διάλογος και ο σεβασμός
στη διαφορετικότητα είναι
περισσότερο ουσιώδη από
ποτέ σε έναν κόσμο όπου οι
λαοί συνδέονται όλο και
περισσότερο. ”

- Κόφι Ανάν, πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
Αριθμός μη-Ευρωπαίων
πολιτών

Είστε μετανάστης / πρόσφυγας
που ζει στην Ευρώπη;

μη-Ευρωπαίοι πολίτες που κινδυνεύουν
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
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