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Το κύριο υλικό του έργου έχει
ολοκληρωθεί! Μπορείτε πλέον να
δείτε...
.… Την Έρευνα για την Πολιτισμική Μάθηση και
την Κοινωνική Συμπερίληψη Μεταναστών και
Προσφύγων. Συναποτελούμενη από θεωρητική μελέτη
αλλά

και

από

πρωτογενούς

την

έρευνας

συνεντεύξεων

με

Εκπαιδευτικούς,
πληροφορίες

ανάλυση

έρευνα
όλα

τα

αποτελεσμάτων

έλαβε

Πρόσφυγες,
η

σε

που

των

χώρα

μέσω

Μετανάστες
παρέχει

και

χρήσιμες

ενδιαφερόμενα

μέρη

(stakeholders) και τους αρμόδιους φορείς, και τα
αποτελεσματά της αξιοποιούνται κατά τη διεξαγωγή
των επόμενων σταδίων του έργου.

θέμα την 'Εισαγωγή των Προσφύγων και των
Μεταναστών στον Πολιτισμό των Κοινοτήτων
Ποπ Κουλτούρα. Η

ηλεκτρονική έκδοση διατίθεται ελεύθερα στον ιστότοπο
του έργου και το πλήρες μάθημα είναι έτοιμο για δια
ζώσης

εφαρμογή.

Η

μικτή

αυτή

προσέγγιση

θα

προωθήσει την συμπερίληψη των Προσφύγων και των
Μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής εστιάζοντας στην
καθημερινή

ποπ

κουλτούρα

και

σε

ενδεχόμενες

διαπολιτισμικές ομοιότητες που παρουσιάζει με τους
δικούς τους πολιτισμούς.

... Η διαδικασία της ένταξης είναι στενά συνυφασμένη με
την κατανόηση και την χρήση του πολιτισμού υποδοχής
στην καθημερινή ζωή, κάτι με το οποίο συμφωνούν και οι
περισσότεροι

από

τους

μετανάστες/πρόσφυγες

που

συμμετείχαν στην έρευνα. Η ομάδα αυτή προσπαθεί να
εμπλουτίσει την πολιτισμική της επάρκεια, γεγονός που
εξηγεί γιατί εκτιμούν ιδιαίτερα και την πολιτισμική
μάθηση.
... Αν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αισθάνονται ότι
υπάρχει αρνητική στάση απέναντι στον πολιτισμό της
πατρίδας τους, η ένταξή τους στη χώρα υποδοχής είναι

… Την εκπαιδευτική προσέγγιση Learn & Blend με

Υποδοχής με έμφαση στην

Μερικά από τα πορίσματα της
έρευνας...

πιθανό να τεθεί σε κίνδυνο. Ο φόβος των διακρίσεων
φαίνεται να είναι το επικρατέστερο εμπόδιο που
δυσχεραίνει την επιτυχή συμπερίληψη και κοινωνική τους
ένταξη.

Ως
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τούτου,

ευαίσθητη

χρειάζεται

μια

προσέγγιση

ως

περισσότερο
προς

την

συμπερίληψη, η οποία να περιλαμβάνει την μετάδοση στον
πληθυσμό υποδοχής της απαραίτητης εκτίμησης για την
διαφορετικότητα.
...

Συνολικά,

η

συμμετοχή

σε

πολιτιστικές

δραστηριότητες προσφέρει έναν ασφαλή χώρο στους
μετανάστες/πρόσφυγες
δεξιότητες

και

να

για

να

αυξήσουν

αποκτήσουν
την

ευημερία

κρίσιμες
και

την

αυτοπεποίθησή τους, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την
ένταξη και την απασχολησιμότητα.

Ο διάλογος πάνω στην πολιτισμική μάθηση
και την κοινωνική συμπερίληψη συνεχίζεται!
Τέσσερις
διαδικτυακές
στρογγυλές
τράπεζες
διοργανώθηκαν στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και
τη Γερμανία προκειμένου να παρουσιαστεί η προσέγγιση
"Learn & Blend" και το εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη κατά
τη διάρκεια του έργου στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη
(stakeholders) κάθε χώρας.

Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε
εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα, την
Ιταλία και τη Γερμανία για...
… τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποκτήσουν την
απαραίτητη κατανόηση της προσέγγισης "Learn and
Blend"
και
να
μπορούν
να
την
διδάξουν
αποτελεσματικά. Για την υποστήριξη αυτού του
βήματος του έργου δημοσιεύθηκε ένα σύνολο
κατευθυντήριων γραμμών για εκπαιδευτικούς.
... τους μέντορες, οι οποίοι θα παρέχουν
εξατομικευμένη
υποστήριξη
στους
μετανάστες/
πρόσφυγες με τη χρήση κατάλληλων δεξιοτήτων για
την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την
επαγγελματική καθοδήγηση. Έχει αναπτυχθεί ένα
πρόγραμμα πολιτισμικής καθοδήγησης το οποίο θα
βοηθήσει την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων,
της τεχνικής καθώς και της κατάλληλης στάσης των
μεντόρων κατά την παροχή μαθημάτων πολιτισμικής
κατάρτισης, όπως το πρόγραμμα NEST.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε...
… την πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος "Learn
& Blend" στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία
(WP4), για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της
σχεδιασμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης μέσω της
παρατήρησης πειραματικών ομάδων, αποτελούμενων
από εκπαιδευτικούς, μετανάστες και πρόσφυγες. Η
μεθοδολογία και τα απαραίτητα εργαλεία για το
πρόγραμμα αυτό βρίσκονται στο τελικό στάδιο και η
πιλοτική εφαρμογή αναμένεται να ξεκινήσει τον
Σεπτέμβριο του 2022.

Τα τελευταία βήματα θα είναι..
…
Η
έκθεση
αξιολόγησης
της
πιλοτικής
εφαρμογής που θα συνοψίζει τα βασικά ευρήματα
της εκπαιδευτικής προσέγγισης "Learn and Blend" σε
κάθε χώρα-εταίρο.
... Η διακρατική συνάντηση των ενδιαφερομένων
μερών (stakeholders) στις Βρυξέλλες, όπου θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πιλοτικής
εφαρμογής της προσέγγισης "Learn and Blend".
Απώτερος
στόχος
της
συνάντησης
είναι
να
διαμορφωθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος για το
διάλογο και την περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών
στον τομέα της πολιτισμικής μάθησης και της
κοινωνικής
συμπερίληψης
των
μεταναστών/
προσφύγων, καθώς και για τη βελτίωση των
εκπαιδευτικών παροχών στον τομέα αυτό.
... το τελικό συνέδριο στην Αθήνα για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και των
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από αυτό. Ένα ευρύ
ακροατήριο αποτελούμενο από μέλη της κοινωνίας των
πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των τοπικών
και δημοσίων αρχών, από πολιτικούς εμπειρογνώμονες
και από τα ΜΜΕ, θα κληθεί να συζητήσει τα
αποτελέσματα του έργου, τα περαιτέρω βήματα
σχετικά με τις προσεγγίσεις πολιτισμικής μάθησης και
τα εργαλεία για την κοινωνική συμπερίληψη των
μεταναστών και των προσφύγων.

Ακολουθήστε μας!
Το πρόγραμμα NEST συνεχίζει να ευαισθητοποιεί
την κοινωνία μας για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες οι
οποίοι αγωνίζονται να βρουν μια θέση σε αυτή.
Όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Βοηθήστε μας να
διαδώσουμε ένα μήνυμα σεβασμού και εμπιστοσύνης,
ακολουθήστε μας στο:

@NESTproject2019

@nest_proj

@NESTproj

www.project-nest.eu

