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ΤΟ EUROPE4ALL ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΕΙΑ        
 www.europe4all.net   

Το έργο «Europe4All - Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αξίες για την 
Ενδυνάμωση και την Ένταξη Μεταναστών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και αξιών και στη στήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και στην 
οικοδόμηση αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νεοαφιχθέντων μεταναστών και των 
κοινοτήτων υποδοχής. Οι νεαροί εκπαιδευόμενοι με και χωρίς υπόβαθρο 
μετανάστευσης θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν βίντεο που τεκμηριώνουν και 
εξερευνούν κοινές εμπειρίες. Τα βίντεο θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων 
και ιστορικών παραδειγμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συνάφειά της με αυτές 
τις εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι θα ανοίξουν μια συζήτηση σχετικά 
με αυτές τις αξίες.  

Το έργο θα αναπτύξει πρακτικά εργαλεία για την παραγωγή ψηφιακών ταινιών από νέους ενήλικες με και χωρίς ιστορικό 
μετανάστευσης και θα σχεδιάσει υλικό για να δώσει στους εκπαιδευτές ενηλίκων συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς να 
χρησιμοποιούν τα βίντεο. 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  

 

 

Στα τέλη Ιανουαρίου 2022, μια ενθουσιώδης ομάδα με εκπροσώπους από 6 οργανισμούς από 6 ευρωπαϊκές χώρες - Γερμανία, 
Αυστρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Ολλανδία, - έκανε την εναρκτήρια συνάντηση διαδικτυακά προκειμένου να συζητήσουν και 
να συμφωνήσουν για το λεπτομερές σχέδιο υλοποίησης του έργου και το χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των φιλόδοξων 
στόχων του και τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων καθηκόντων. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν 
και μοιράστηκαν ιδέες για την υλοποίηση του έργου λεπτομερώς, και επίσης ανέλυσαν τους καθορισμένους στόχους και τις 
μελλοντικές δραστηριότητες προκειμένου να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματα. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EUROPE4ALL  

● Να βοηθήσει τους ενήλικες μετανάστες να μάθουν περισσότερα για την πολιτιστική κληρονομιά και τις 
αξίες που μοιράζονται οι άνθρωποι στην Ευρώπη 

● Να βοηθήσει τους (νεαρούς) ενήλικες να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργικότητας μέσω της ανάπτυξης 
βίντεο με προϊόντα πολιτιστικής κληρονομιάς 

● Βελτίωση των δεξιοτήτων στη διαπολιτισμική επικοινωνία 
● Προσφορά σε εκπαιδευτές και/ή μη τυπικούς εκπαιδευτές που υποστηρίζουν τους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους εργαλείων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των αξιών της Ευρώπης  

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ EUROPE4ALL; 

Οι εταίροι ξεκίνησαν να διεξάγουν έρευνα για τις ανάγκες των νέων και των εκπαιδευτών ενηλίκων παίρνοντας συνεντεύξεις με 
τη χρήση ερωτηματολογίων. Ο στόχος της έρευνας είναι να κατανοήσει τις ανάγκες των ομάδων-στόχων όταν μιλούν για 
δεξιότητες στην ψηφιακή δημιουργία ταινιών, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης 
και τις δεξιότητες στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε έναν χρήσιμο και 
αποτελεσματικό πρακτικό οδηγό για την ψηφιακή δημιουργία ταινιών και σε μεταγενέστερο στάδιο να επιλέξουμε τα θέματα 
για τη δημιουργία των βίντεο.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής φάσης, οι εταίροι έκαναν επαφές με άτομα που θα συμμετάσχουν στις παραγωγές 
βίντεο και συζήτησαν τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους νέους. 

Στο επόμενο βήμα του έργου, οι εταίροι θα ξεκινήσουν να αναπτύσσουν τον Οδηγό που θα βοηθήσει τους χρήστες να 
δημιουργήσουν τα βίντεο. Ο Οδηγός θα δοκιμαστεί αργότερα πιλοτικά μεταξύ των τοπικών ομάδων εργασίας και, εάν χρειαστεί, 
θα τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής. 

Τον Ιούνιο του 2022 οι εταίροι θα συναντηθούν στη Βιέννη της Αυστρίας για να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για τις επόμενες 
εξελίξεις του έργου. 

Το έργο υλοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

K8 Institut für strategische Ästhetik (Γερμανία, συντονιστής του έργου) 

The Hub Nicosia Ltd (Κύπρος) 

Vienna Association of Education Volunteers (Αυστρία) 

EURelations GEIE (Ιταλία) 
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Center for Education and Innovation (Ελλάδα)  

Pressure Line (Ολλανδία)  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.europe4all.net 
ή επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου (στοιχεία επικοινωνίας διαθέσιμα στην ιστοσελίδα). 

 

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  


