
…σημαντικό μέρος των Δράσεων Διάδοσης του έργου
(WP5). Διαδικτυακές ημέρες πληροφόρησης (Info Days)
για την παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων
της έρευνας διοργανώθηκαν επιτυχώς στην Ελλάδα, την
Πορτογαλία, την Ιταλία και την Γερμανία. Επιπλέον, η
ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram,
Facebook, and Twitter) του NEST Project ενημερώνονται
τακτικά από όλους τους εταίρους.    

Ενότητα 1: Εισαγωγή στον πολιτισμό και την πολιτιστική ευαισθητοποίηση 
Ενότητα 2: Η εμπειρία του διαπολιτισμικού περιβάλλοντος   
Ενότητα 3: Ενεργός συμμετοχή στα κοινά 
Eνότητα 4: Η ποπ κουλτούρα της χώρας υποδοχής  
Ενότητα 5: Πώς λειτουργούν οι σημαντικότεροι τομείς της κοινωνίας υποδοχής  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψιν του τόσο τις
ομοιότητες που παρουσιάζουν οι χώρες των εταίρων, όσο και
τα ειδικά χαρακτηριστικά της καθεμίας, και για το λόγο αυτό οι
ενότητες «Εισαγωγή στον πολιτισμό και την πολιτιστική
ευαισθητοποίηση», «Η εμπειρία του διαπολιτισμικού
περιβάλλοντος» και «Ενεργός συμμετοχή στα κοινά»,
προσφέρουν μια γενική ιδέα του πολιτιστικού φαινομένου,
ενώ οι ενότητες «Η ποπ κουλτούρα της χώρας υποδοχής» και
«Πώς λειτουργούν οι σημαντικότεροι τομείς της κοινωνίας
υποδοχής» είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε εθνικές
ιδιαιτερότητες. Οι εν λόγω ενότητες πρόκειται να
εμπλουτιστούν με περισσότερες λεπτομέρειες λαμβάνοντας
υπόψη τα τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που
διεξήχθη.   

THE NEST PROJECT
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Έχουμε ήδη ολοκληρώσει…

… την Έρευνα (WP2), η οποία διενεργήθηκε με στόχο τον
εντοπισμό των καλών πρακτικών για την ενίσχυση της
πολιτιστικής εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης των
προσφύγων και των μεταναστών στις χώρες υποδοχής,
και προκειμένου να μας καθοδηγήσει κατά την ανάπτυξη
του προγράμματος “Learn & Blend” (WP3).  Τα
αποτελέσματα της μελέτης περιλαμβάνονται συνοπτικά
στην Έκθεση Καλών Πρακτικών που βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του NEST Project, και
παρουσιάστηκαν στο κοινό κατά τη διάρκεια των Ιnfo
days που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε συμμετέχουσα
χώρα. Στο πλαίσιο της έρευνας, διενεργήθηκε πρωτογενής
μελέτη με ερωτηματολόγια – η  οποία περιλάμβανε
πρόσφυγες, μετανάστες και επαγγελματίες εκπαίδευσης –
και με συνεντεύξεις όπου συμμετείχαν πρόσφυγες και
μετανάστες, στις χώρες των εταίρων. 

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε…  

…την ανάπτυξη του σχεδίου για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα “Learn & Blend” (WP3). Ο τίτλος της
εκπαίδευσης είναι «Εισαγωγή των προσφύγων και μεταναστών
στον πολιτισμό των κοινοτήτων υποδοχής τους, με έμφαση
στην ποπ κουλτούρα». Επιδιώκει να προσφέρει
εξατομικευμένες και καινοτόμες εκπαιδευτικές λύσεις που θα
συνδράμουν την συμπερίληψη των προσφύγων και
μεταναστών στον πολιτισμό των κοινωνιών που τους
υποδέχονται. Έχουμε ήδη σκιαγραφήσει το περίγραμμα των
διαφορετικών ενοτήτων, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των
εταίρων. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε εκπαιδευτές και 
 περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:  



Τα επόμενα βήματα είναι…  

…η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού
προγράμματος “Learn & Blend” (WP4). Η δράση αυτή
στοχεύει στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της
εκπαιδευτικής μεθόδου που δημιουργήθηκε, μέσω της
συστηματικής παρατήρησης ομάδων ελέγχου, οι οποίες
απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς, πρόσφυγες και
μετανάστες. Η πιλοτική αυτή φάση θα μας επιτρέψει είτε να
επιβεβαιώσουμε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου
μας, είτε να την αναπροσαρμόσουμε κατάλληλα. Τα
αποτελέσματα θα παρουσιαστούν συνοπτικά σε μια Έκθεση
Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής. 

…η εξαγωγή των αποτελεσμάτων του WP3, μαζί με την
δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος
πολιτιστικής καθοδήγησης, το οποίο στοχεύει στην
εκπαίδευση των επαγγελματιών εκπαίδευσης πάνω στην
αποτελεσματική χρήση των καινοτόμων εργαλείων που
προσφέρει το πρόγραμμα NEST.  

…τη διοργάνωση στρογγυλών τραπεζών (roundtables)
όπου θα συμμετέχουν διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι (WP5),
ώστε να διαδοθούν τα αποτελέσματα του έργου NEST και
να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών. Οι εκδηλώσεις
αυτές θα διεξαχθούν σε κάθε μια από τις χώρες  των
εταίρων και στο Βέλγιο, τη χρονική περίοδο από το
Δεκέμβριο του 2021 έως το Φεβρουάριο του 2022.
Πληροφορίες σχετικά με τις στρογγυλές τράπεζες αλλά και
ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων των συζητήσεων θα
παρέχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας.

Γίνε μέλος!  

Ελπίζουμε πως το έργο NEST θα συνεχίσει να
ευαισθητοποιεί το κοινό και να ενημερώνει τους φορείς
που ασχολούνται ενεργά με την ένταξη των μεταναστών
και προσφύγων σχετικά με τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν έως ότου να βρουν τη θέση τους στην
κοινωνία υποδοχής. 
 Όλοι έχουμε έναν ρόλο να επιτελέσουμε. Βοήθησέ μας να
διαδώσουμε το μήνυμα του σεβασμού και της
εμπιστοσύνης, ακολούθησε μας:

@nest_proj

@NESTproj www.project-nest.eu

@NESTproj2019

…την 3η δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των εταίρων
στο Πόρτο της Πορτογαλίας, η οποία είναι
προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου του 2021.

Επίσης προετοιμάζουμε…


