
...passos importantes da nossa Expansão e         
 componente de Disseminação (WP5).  Os dias
de informação online foram organizados com
sucesso na Grécia, Portugal, Itália e Alemanha para
apresentar os resultados da investigação e do
Projeto NEST, website e redes sociais (Instagram,
Facebook e Twitter) são regularmente atualizados
por todos os parceiros.   

MÓDULO 1: Introdução à cultura e consciência cultural  
MÓDULO 2 : Experimentar o ambiente intercultural  
MÓDULO 3: Cidadania ativa 
MÓDULO 4 : A cultura popular do país de acolhimento 
MÓDULO 5 : Como funcionam os sectores mais importantes da
sociedade de acolhimento 
 

O esboço tem em consideração as semelhanças e as
características específicas de cada país parceiro, sendo
que os módulos "Introdução à cultura e consciência
cultural", "Experienciar a interculturalidade 
ambientes" e "cidadania ativa" oferecem uma visão
generalista sobre cultura, enquanto os módulos "A
cultura popular do país de acolhimento" e "Como
funcionam os sectores mais importantes da sociedade
de acolhimento" são adaptados às especificidades
nacionais. Os módulos irão ser mais detalhados graças
aos resultados da investigação primária. 
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Já concluímos... 
… a componente de Investigação (WP2) que
visava identificar as boas práticas para melhorar a
aprendizagem cultural e a integração de migrantes e
refugiados nos seus países de acolhimento e para
nos ajudar na conceção do Curso Learn & Blend
(WP3). Os resultados do estudo estão resumidos no
Relatório de Boas Práticas, disponível no website do
Projeto NEST, e foram apresentados ao público
durante os Dias de Informação Online. No âmbito
da componente de investigação, foi realizado um
inquérito primário com migrantes, refugiados e
profissionais de educação e entrevistas com
migrantes e refugiados em países parceiros. 

Estamos a desenvolver... 
...o Curso de Learn & Blend (WP3). Este curso,
intitulado "Introdução dos migrantes e refugiados à
cultura das comunidades de acolhimento com ênfase na
cultura popular", visa oferecer soluções educativas
inovadoras e adaptadas para apoiar a inclusão de
migrantes e refugiados na cultura das sociedades de
acolhimento.  Já elaborámos o esboço dos diferentes
módulos, acordados por todos os parceiros. O curso
inclui os seguintes módulos: 



Próximos passos... 

 ...organizar a fase piloto do Curso de Learn &
Blend (WP4). Esta componente visa testar a eficácia
da abordagem educacional concebida através da
observação de grupos de teste de educadores,
migrantes e refugiados. A Fase Piloto permitir-nos-á
confirmar ou adaptar a nossa abordagem. Os
resultados serão resumidos num Relatório de
Avaliação Piloto e Lições a aprender.  

...Os resultados do WP3 com a conceção do
Currículo de Mentoria Cultural que visa formar os
profissionais da educação para utilizarem
eficientemente as ferramentas inovadoras do Projeto
NEST. Junte-se a nós! 

Espera-se que o Projeto NEST continue a difundir a
consciência das dificuldades que os migrantes e
refugiados enfrentam enquanto lutam para encontrar
o seu lugar na sociedade de acolhimento. 
Todos nós temos um papel a desempenhar. Ajude-
nos a difundir uma mensagem de respeito e
confiança, siga-nos: 

@nest_proj

@NESTproj www.project-nest.eu

@NESTproj2019

... a organização de mesas redondas com
diversos intervenientes (WP5), a fim de divulgar os
resultados do Projeto e facilitar a partilha de
experiências. Estes eventos terão lugar em cada país
parceiro, bem como na Bélgica, entre Dezembro de
2021 e Fevereiro de 2022. A comunicação sobre as
mesas redondas será conduzida nos nossos meios
de comunicação social. 


