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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 / opvoeders speciaal lesmateriaal ontworpen om
jongeren te helpen bij het maken van die video’s.

KICK-OFF MEETING ONLINE

Eind januari 2022 kwam een enthousiast team van 6 organisaties uit 6 Europese landen - Duitsland, Oostenrijk, Cyprus,
Griekenland, Italië en Nederland - virtueel bijeen voor een kick-off meeting. Tijdens deze bijeenkomst werden de projectplannen
in detail besproken en korte termijnafspraken gemaakt om de ambitieuze projectdoelen te kunnen verwezenlijken. Tijdens deze
eerste bijeenkomst bespraken de partners verschillende ideeën aangaande projectimplementatie, en analyseerden ze de
gestelde doelen en komende activiteiten om de volgende stappen te kunnen zetten.
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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

WAT GEBEURT ER MOMENTEEL BIJ EUROPE4ALL?
De partners zijn begonnen met het doen van onderzoek naar de behoeften van zowel jongeren als docenten door hen te
interviewen met behulp van vragenlijsten. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de behoeften van de
doelgroepen als het gaat om vaardigheden in het maken van digitale films, het bevorderen van het bewustzijn van het Europese
culturele erfgoed en vaardigheden verkrijgen op het gebied van interculturele communicatie. De resultaten zullen helpen om
een bruikbare en efficiënte praktische gids te ontwikkelen voor het maken van digitale films en om in een later stadium de
onderwerpen te selecteren voor het maken van de video's.
Tijdens deze onderzoeksfase hebben partners contacten gelegd met mensen die betrokken zullen zijn bij de videoproducties en
zijn de onderwerpen besproken waarin jongeren het meest geïnteresseerd zijn. De volgende stap in het project is de ontwikkeling
van een werkboek dat gebruikers moet helpen bij het maken van de video's. Dit werkboek zal in een later stadium worden getest
bij enkele lokale werkgroepen en zo nodig aangepast, rekening houdend met de resultaten van de pilot.
In juni 2022 hebben de partners een bijeenkomst in Wenen, Oostenrijk, om de volgende projectontwikkelingen te bespreken en
overeen te komen.
Het project loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2023.

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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