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Beste Europe4all volgers, 

We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar!  
Dat 2023 vol wonderen mag zijn in jullie leven! 
 

EUROPE4ALL IN HET KORT       www.europe4all.net  

Het project ‘Europe4All - European Digital Cultural Heritage and Values for Migrant Empowerment and Inclusion in Adult 
Education’ heeft als doel het bewustzijn over de diversiteit van het Europese culturele erfgoed en de Europese waarden 
te vergroten en daarmee de interculturele dialoog tussen nieuwkomers en bestaande gemeenschappen te ondersteunen 
en te versterken. Door jongeren met een migratieachtergrond samen met lokale jongeren video’s te laten maken over 
cultureel erfgoed en ervaringen te laten delen, kunnen ze laagdrempelig het gesprek met elkaar aangaan en leren van 
elkaar. 

Voor dit project zullen praktische instrumenten worden ontwikkeld om jongvolwassenen, met en 
zonder een migratieachtergrond, op weg te helpen bij het produceren van films. Daarnaast wordt er 
voor docenten / onderwijzers speciaal lesmateriaal ontworpen om jongeren te helpen bij het maken 
van die video’s. 
 

Wat gebeurt er momenteel bij Europe4all? 

Lees verder om erachter te komen waar we de afgelopen maanden aan gewerkt hebben! 

 

Behoefteanalyse 
Om de behoeften van de doelgroepen beter te begrijpen als het gaat om vaardigheden in digitale 
filmproductie, bewustzijn van Europees cultureel erfgoed en vaardigheden in interculturele communicatie 
hebben de projectpartners onderzoek gedaan in hun landen. De resultaten van dit onderzoek zijn online 
in te zien, klik hier.  

 
Europe4All Digitaal filmen voor beginners: Een praktische gids voor videoproductie 
vergezeld van beknopte hand-outs 
De gidsen en hand-outs staan nu online op de website als een interactief document in alle partnertalen. 
Je kunt ze hier raadplegen. 
 

 

http://europe4all.net/
https://www.pressureline.nl/eu4all/Infographic.pdf
https://www.europe4all.net/outcomes.html
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Europe4All Videobibliotheek: een verzameling video's die door migranten en lokale 
jongeren samen zijn gemaakt. 
De partners zijn momenteel bezig met het samenstellen van teams met jongvolwassenen, zowel lokale 
jongeren als die met een migratieachtergrond. De teams zijn bezig met het bepalen van de onderwerpen 
en het schrijven van de scenario's voor hun video's. De eerste video kan je hier bekijken.  

 

Europe4all Handboek voor volwassenenonderwijzers 
De partners verzamelen goede praktijkvoorbeelden voor volwassenenonderwijzers over het thema 
cultureel erfgoed en Europese waarden. Er zullen ook lesplannen worden ontwikkeld om trainers te 
ondersteunen bij het gebruik van de video's die door de partnerlanden zullen worden geproduceerd.   

 

Internationale bijeenkomst 
De partners hebben op 14 december 2022 de tweede onlineprojectbijeenkomst gehouden, waar zij de 
voortgang bij de productie van de projectresultaten hebben besproken en afspraken hebben gemaakt 
over de volgende stappen en deadlines.  

              
 

LEERDOELSTELLINGEN VAN EUROPE4ALL PROJECT 

 

• (jong)volwassenen leren over het culturele erfgoed en de geldende waarden in Europa  

• (jong)volwassenen creatieve vaardigheden leren door het maken van video’s over cultureel 
erfgoed 

• vaardigheden in interculturele communicatie verbeteren 

• opvoeders en/of niet-formele trainers van lerende volwassenen ondersteunen en 
instrumenten aanreiken om het bewustzijn over Europese cultureel erfgoed en Europese 
waarden te vergroten 

https://www.youtube.com/watch?v=QaAr_U_AZOo
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PROJECT PARTNERS 

K8 Institut für strategische Ästhetik (Duitsland, project coördinator) 

The Hub Nicosia Ltd (Cyprus) 

Vienna Association of Education Volunteers (Oostenrijk) 

EURelations GEIE (Italie) 

Center for Education and Innovation (Griekenland)  

Pressure Line (Nederland) 

 

Ga voor meer information over het project naar www.europe4all.net of neem contact op met de project partners 
(contactinformatie staat op de website). 
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made of the information contained therein. 
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