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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος του προγράμματος Digital WELCOME είναι η δημιουργία ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ οργανισμών που ειδικεύονται στην ψηφιακή ένταξη
μειονεκτουσών ομάδων-στόχων, προκειμένου να αναπτυχθεί και να τεθεί σε
εφαρμογή μια καινοτόμος προσέγγιση (σε μια διαδικασία δύο βαθμίδων) για την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών σε εκπαιδευτικές και
κοινωνικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική ζωή, στον εθελοντισμό και στις
δραστηριότητες ψηφιακής δημιουργίας.
Η εταιρική σχέση Digital WELCOME συγκέντρωσε πρακτικές και μεθοδολογίες από
τοπικά προγράμματα, καθώς και από προηγούμενες ευρωπαϊκές συνεργασίες με
χώρες εκτός της εταιρικής σχέσης. Το ALL DIGITAL, ως δίκτυο οργανισμών που
ασχολούνται με την ψηφιακή ένταξη, συμμετείχε επίσης στη συλλογή βέλτιστων
πρακτικών και συνέβαλε με σχετικό περιεχόμενο που προέρχεται από τα 60 μέλη της
σε όλη την Ευρώπη. Η συλλογή καλών πρακτικών χρησίμευσε ως βάση για την
ανάπτυξη της Μεθοδολογίας και του Περιεχομένου Προγράμματος του εκπαιδευτικού
προγράμματος Digital WELCOME, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου.
Η συλλογή των βέλτιστων πρακτικών ήταν ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία και
οργανώθηκε ως διεθνική συλλογή και κατάρτιση πρακτικών με συμμετέχοντες
οργανισμούς στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Ο
κύριος στόχος αυτής της έκθεσης είναι να γίνει μια εκτίμηση των συλλεγόμενων
πρακτικών και να γίνει απολογισμός του «τι υπάρχει ήδη εκεί έξω» όσον αφορά
δημιουργικά εργαστήρια ΤΠΕ για ευάλωτες ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο,
διασφαλίζουμε ότι δεν θα ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό στο σχεδιασμό του
προγράμματος κατάρτισης μας, αλλά θα κάνουμε απολογισμό των υφιστάμενων
πρωτοβουλιών και μεθόδων.
Κάθε μία από αυτές τις χώρες εκπροσωπείται στο έργο από τοπικούς εταίρους:
• ALL DIGITAL, Βέλγιο – Συντονιστής
• Media Actie Kuregem Stad (Maks vzw), Βέλγιο
• ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Ελλάδα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".
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• Stiftung Digitale Chancen (SDC), Γερμανία
• Fondazione Mondo Digitale (FMD), Ιταλία
• Colectic (former Associacio per a Joves Teb), Ισπανία
• Centro Studi Citta di Foligno Associazione (CSF), Ιταλία
Για να συγκεντρώσει τις βέλτιστες πρακτικές, η Maks vzw δημιούργησε ένα
ηλεκτρονικό έντυπο. Μέσω αυτής της φόρμας όλοι οι εταίροι θα μπορούσαν να
υποβάλουν τις μεθοδολογίες / τα προγράμματά τους / προγράμματα κατάρτισης /
εργαστήρια που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για το έργο. Οι εταίροι κάλεσαν
επίσης άλλους συναφείς οργανισμούς στις χώρες τους (και πέραν αυτών) να
υποβάλουν συναφή έργα.
Από τις υποβληθείσες πρακτικές υπήρχαν 53 που αντιστοιχούσαν στους στόχους του
έργου μας και ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό της εκπαίδευσής μας. Οι πρακτικές
που δεν επιλέχθηκαν δεν πληρούσαν έναν ή περισσότερους στόχους που
αναφέρονται παρακάτω, δεν ήταν εφαρμόσιμοι στο χρονικό πλαίσιο του έργου ή δεν
ήταν εφαρμόσιμοι στην ομάδα-στόχο μας, επειδή, για παράδειγμα, χρειάζονταν
συγκεκριμένες τοποθεσίες ή ήταν παρόμοιες, αλλά και λιγότερο ολοκληρωμένες από
άλλες υποβληθείσες πρακτικές.
Στόχος μας ήταν να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 60 ωρών για τους
νέους υπηκόους τρίτων χωρών για να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και
να τους προετοιμαστούν ως μέντορες σε εργαστήρια πληροφορικής. Δεν θα ήταν
ρεαλιστικό να εφαρμοστούν όλες οι 53 πρακτικές που συγκεντρώσαμε σε μια
εκπαίδευση 60 ωρών, γι’ αυτό αποφασίσαμε να μειώσουμε περαιτέρω τις
επιλεγμένες πρακτικές σε εκείνες που καλύπτουν τους πέντε στόχους που ορίζονται
στο έργο μας. Αυτό οδήγησε στον ορισμό 4 ενοτήτων βασισμένων σε 12 από τις
υποβληθείσες πρακτικές.
Οι 5 στόχοι / τομείς που έπρεπε να καλύψει το πρόγραμμα εκπαίδευσης μας είναι:
1) Οργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων πληροφορικής για τους νέους υπηκόους
τρίτων χωρών που ενισχύουν τη γλώσσα, τις δεξιότητες πληροφορικής και τις
μαλακές δεξιότητες.
(Αναφέρεται ως «Δημιουργικό»)

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
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2) Προώθηση της ένταξης των νέων υπηκόων τρίτων χωρών μέσω του εθελοντισμού.
(Αναφέρεται ως «Εθελοντισμός»)

3) Προγύμναση και καθοδήγηση των συμμετεχόντων νέων υπηκόων τρίτων χωρών
στη διαδικασία εκμάθησης τους ΚΑΙ στο ρόλο τους ως μέντορες / εμψυχωτές
δημιουργικών εργαστηρίων πληροφορικής για μικτές ομάδες που φέρνουν σε επαφή
τις κοινότητες.
(Αναφέρεται ως «παιδαγωγικό»)

4) Χρήση της ψηφιακής αφήγησης για να βοηθήσει τους νέους να σκεφτούν τη
διαδικασία μάθησης και ενσωμάτωσης.
(Αναφέρεται ως «Ψηφιακή ιστορία»)

5) Ενδυνάμωση των νέων συμμετεχόντων να χρησιμοποιούν τις επιτυχημένες
ιστορίες τους για να παρακινήσουν τους ομότιμους τους και να αυξήσουν την
ευαισθητοποίηση.
(Αναφέρεται ως «Κίνητρο για ομότιμους»)

Όλες οι υποβληθείσες μεθοδολογίες μπορούν να βρεθούν εδώ:
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sSkJKYzgxdTJsMjA?usp=sharing
(Εάν διαβάζεται αυτό το έγγραφο με το Microsoft Office Word, ίσως χρειαστεί να αντιγράψετε και να
επικολλήσετε συνδέσμους όπως αυτόν που αναφέρεται σε ένα φάκελο του Google Drive στο
πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση που οι σύνδεσμοι αυτοί δεν λειτουργούν απευθείας)

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα με κάθε υποβληθείσα
πρακτική, σε ποια ενότητα ενσωματώθηκε και σε ποιους στόχους απευθύνεται. Οι
ενότητες αριθμούνται 1-4 και οι υποβληθείσες πρακτικές με π.χ. 1.1, 1.2 και ούτω
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καθεξής. Μετά τη λίστα των ενοτήτων και τις αντίστοιχες επιλεγμένες πρακτικές,
μπορείτε να τις βρείτε:
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: οι πρακτικές αυτές σχετίζονται με τα
θέματα των ενοτήτων, αλλά δεν περιλαμβάνονται άμεσα σε αυτά.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: οι εταίροι συζήτησαν τη δυνατότητα δημιουργίας
ξεχωριστής ενότητας με βάση αυτές τις πρακτικές, αλλά τελικά δεν συμφώνησαν,
λόγω των περιορισμών του προγράμματος (κυρίως το γεγονός ότι είναι αδύνατο για
το πρόγραμμα να συμπεριλάβει όλα όσα θα ήθελαν).
ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ: πρόκειται για υποβληθείσες πρακτικές που για έναν
από τους παραπάνω λόγους δεν έχουν επιλεγεί ως σχετικές / χρησιμοποιήσιμες για το
πρόγραμμά μας.
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x
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Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".

Ψηφιακή
Δημοσιογραφία
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5.1
x

Ψηφιακή φωτογραφία
& βίντεο

x

Ψηφιακή φωτογραφία
& βίντεο

Βασικά στοιχεία επεξεργασίας ψηφιακής Βέλγιο
φωτογραφίας

x

Ψηφιακή φωτογραφία
& βίντεο

Βασικά στοιχεία επεξεργασίας ψηφιακού Βέλγιο
βίντεο

x

Ψηφιακή φωτογραφία
& βίντεο

x

x

Δημιουργία
εφαρμογών Προηγμένος
προγραμματισμός

x

Δημιουργία
εφαρμογών Προηγμένος
προγραμματισμός

Ready, set, go with the Camera!
5.2

5.3

5.4

6.

Βασικά
στοιχεία
φωτογραφίας

Γερμανία

λήψης

Δημιουργία εφαρμογών
προγραμματισμός

-

ψηφιακής Βέλγιο

Προηγμένος

6.1

Ισπανία /
Καταλονία
Technovation Challenge Catalonia

6.2

Ισπανία /
Καταλονία
Ψηφιακός κόσμος, Εργαλεία Διαδικτύου και
πολυμέσων

x

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".

x
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ
7.

FiBB macht MedienFit / Το Fibb σε κάνει να Γερμανία
ταιριάζεις με τα μέσα

x

Εγχειρίδιο Klicksafe - Μάθετε πώς για νέους Γερμανία
χρήστες

x

9.

The digital scavenger hunt - actionbound

x

10.

Η ελευθερία μου είναι επίσης η ελευθερία Γερμανία
σου - Τεκμηρίωση (Meine Freiheit ist auch
deine Freiheit - Dokumentation)

8.

Γερμανία

11.

Εργαστήριο του μέλλοντος

Γερμανία

12.

Internet, υπολογιστές και εφαρμογές για Γερμανία
κινητά für Information und Bildung nutzen

x

x
x

x

x

x

13.

Παιχνίδια και κοινωνικά εργαλεία

Ιταλία

x

14.

Ψηφιακός καλλιτέχνης (Artigiani Digitali)

Ιταλία

x

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".

x
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15.

Μεθοδολογία CO-HOST

Ιταλία

x

16.

Διαδρομές / εργαστήρια ιθαγένειας που Ιταλία
στοχεύουν
στην
κοινωνικο-πολιτιστική
ένταξη των ανηλίκων που φθάνουν μόνοι
τους στο Παλέρμο, μέσω της μη τυπικής
εκπαίδευσης.

x

x

x

x

17.

Mobile Technologies

Ιταλία

x

18.

Δεύτερη γλώσσα γραφής με το tablet

Ιταλία

19.

Μεθοδολογία ACCORD

Ιταλία

20.

Centro Enea (Aeneas Center)

Ιταλία

21.

Ανακαλύπτοντας πιθανότητες

Ελλάδα

22.

Onstage material and methodology

Ελλάδα

x

23.

SILO

Ελλάδα

x

x

24.

M.Yth.WORK

Ελλάδα

x

x

25.

MILE – Η άτυπη μαθησιακή εμπειρία μου

Ελλάδα

x

x
x

x
x

x

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".

x
x

x
x
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26.

EVA Project (Video CV)

Ελλάδα

27.

Τα Βασικά για Windows 10 και Διαδίκτυο

Βέλγιο

x

28.

Τα Βασικά για Excel

Βέλγιο

x

How to record your dragon

Ισπανία /
Καταλονία

x

Cardboard Sphere Space

Ισπανία /
Καταλονία

x

TASTAm

Ισπανία /
Καταλονία

RavalFab

Ισπανία /
Καταλονία

x

RefugeesIN Course

Πορτογαλία

x

29.

30.

31.

32.

33.

x

x

x

x

Για λόγους διαμόρφωσης, η αρίθμηση αυτών των μεθόδων δεν θα ταιριάζει με την αρίθμηση του πίνακα περιεχομένων
εγγράφων.

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".
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2. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ
Όπως προαναφέρθηκε, ορίσαμε τις τέσσερις ενότητες βασισμένες σε 12 από τις
υποβληθείσες πρακτικές. Αποτελούν το κύριο μέλημα αυτής της ενότητας της
έκθεσης. Όλες οι άλλες μεθοδολογίες είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσες. Θα τα
καλύψουμε με λιγότερες λεπτομέρειες στο επόμενο κεφάλαιο, αλλά υπάρχουν
περισσότερες πληροφορίες στον παραπάνω σύνδεσμο Google Drive.

2.1. Επιλεγμένες ενότητες
2.1.1. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ SCRATCH
Ορισμένες πρακτικές διαφόρων συνεργατών χρησιμοποιούν το Scratch ως εργαλείο
για την εισαγωγή του προγραμματισμού με τρόπο διασκεδαστικό και δημιουργικό.
Ορισμένα από αυτά αναφέρονται στην Python και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
Στόχοι: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
Βασικός προγραμματισμός με το SCRATCH (Βέλγιο)
Διασκέδαση βήμα προς βήμα με εργασίες που διδάσκουν πώς να κάνετε παιχνίδια.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVEnfpu2sWm9MekhXRlQxb2M?usp=sharing
Codeclub (Spain/Catalonia)
Το Codeclub (κλαμπ προγραμματισμού) είναι ένα δίκτυο ελεύθερων δραστηριοτήτων
που τελούν υπό την πλήρη διαχείριση των εθελοντών, με στόχο να δοθεί στα παιδιά η
ευκαιρία να μάθουν να προγραμματίζουν. Οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται κατά
τη διάρκεια των εξωσχολικών ωρών, είτε στο ίδιο σχολείο, είτε σε βιβλιοθήκη, σε ένα
κέντρο πολιτών ή σε οποιοδήποτε μέρος που διαθέτει υπολογιστές. Επί του παρόντος,
υπάρχουν περισσότεροι από 1350 κλαμπ προγραμματισμού σε όλο τον κόσμο.
Οι μέθοδοι και οι ασκήσεις του Codeclub προσθέτει πιο προηγμένες ασκήσεις στην
ενότητα κωδικοποίησης.
https://drive.google.com/drive/folders/1p0msxwttIZXDSx3h4u6qG3QEGIEtJFsE?usp=s
haring

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".
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Beatband με το Scratch & Makey Makey (Γερμανία)
Στο εργαστήριο "My Beatband" οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα βασικά της
οπτικής και ελεύθερης γλώσσας κώδικα Scratch και προγραμματίζουν με αυτή τη
γλώσσα ένα δικό τους συγκρότημα που παίζει μουσική. Τα μέλη του συγκροτήματος
μπορούν να σχεδιαστούν / κατεβούν από το Internet ή να κατασκευαστούν από
φωτογραφίες των ίδιων των συμμετεχόντων. Η μουσική μπορεί επίσης να γίνει από
διαφορετικές δυνατότητες: είτε ενσωματωμένοι ήχοι από το πρόγραμμα, δωρεάν
download από τις πλατφόρμες διαδικτύου, είτε ηχογραφημένη από τους
συμμετέχοντες. Η μουσική ελέγχεται από το εργαλείο Makey Makey.
Τα προηγούμενα δύο εργαστήρια επικεντρώνονται μόνο στο κομμάτι του Scratch
αλλά με την προσθήκη του My Beatband, προσθέτουμε περισσότερη διαδραστικότητα
και δημιουργικότητα..
https://drive.google.com/drive/folders/1evV9xIzq4MAGwUSJwb29jhZKcxxA8_no?usp=
sharing
2.1.2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ (DIGITAL STORYTELLING)
Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος Digital Welcome. Θα
χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος για την απόκτηση των δεξιοτήτων που αναφέρονται
στους παραπάνω στόχους και θα χρησιμεύσει επίσης ως εργαλείο αξιολόγησης για
τους νέους εθελοντές μέντορες για να προβληματιστούν σχετικά με την εμπειρία και
την ενσωματωσή τους. Θα βασίσουμε την ενότητα Digital Storytelling στις ακόλουθες
μεθοδολογίες / πρακτικές. Το Digital Storytelling είναι μια πολύ εκτεταμένη αλλά
εύχρηστη μέθοδος για να ενδυναμώσει τους ανθρώπους να δουν τη δική τους ιστορία
κάνοντας ένα σύντομο βίντεο. Αυτή η ιστορία βασίζεται σε μια προσωπική εμπειρία ή
ένα ανέκδοτο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τεχνική μπορείτε να
βρείτε στην Ενότητα, καθώς και σε κάθε μία από τις παρακάτω πρακτικές που
περιλαμβάνονται σε αυτήν.
Στόχοι: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ, ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ψηφιακή Αφήγηση: YEP4EUROPE + BRIGHTS (Βέλγιο)
Ολοκληρωμένος οδηγός για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών με νέους με πολλές
μεθοδολογίες, παιχνίδια και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν σε κάθε στάδιο των
εργαστηρίων.

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".
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Αυτή θα είναι η κύρια μεθοδολογία του τμήματος Ψηφιακής Αφήγησης. Παίρνουμε τα
παιχνίδια από τη μεθοδολογία Yep4Europe και τις τεχνικές επεξεργασίας βίντεο από
το BRIGHTS MOOC. Τα επόμενα δύο εργαστήρια προστίθενται σε αυτόν τον πολύ
λεπτομερή οδηγό.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVEnfpu2sMW44SU41bUJhT3M?usp=sharing

Digital-dabei!-Medienprojektwochen (Be-digital-project weeks) (Γερμανία)
Μια φορά το χρόνο, η εβδομάδα των μέσων ενημέρωσης προσκαλεί μέχρι δέκα νέους
πρόσφυγες με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες για να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά
μέσα προκειμένου να επωφεληθούν από αυτές. Λόγω του γεγονότος ότι οι
συμμετέχοντες δεν έχουν πείρα στον χειρισμό ψηφιακών συσκευών, η εβδομάδα των
μέσων ενημέρωσης ξεκινά με μεθόδους που τους εισάγουν αργά στις συσκευές.
Διεξάγουν ένα δημιουργικό και χαμηλού επιπέδου έργο φωτογραφιών "Σας λέω την
ιστορία μου": οι νέοι δημιουργούν εικόνες "Eye" π.χ. κολλούν χάρτινα μάτια στα
δοχεία απορριμμάτων, στα ποδήλατα, στους καθρέπτες αυτοκινήτων. Στη συνέχεια,
κάνουν μάσκες και selfies και ενώ πρέπει να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν και να
οργανώνουν τις εικόνες στον υπολογιστή αποκτούν δεξιότητες στον υπολογιστή.
Προκειμένου να πουν τις ιστορίες τους, οι νέοι χρησιμοποιούν το Word και το
Powerpoint και μαθαίνουν περισσότερα για αυτά τα προγράμματα που είναι
απαραίτητα για το σχολείο.
Το τμήμα " Σας λέω την ιστορία μου " προστίθεται στη μονάδα Digital Storytelling στη
φάση προθέρμανσης.
https://drive.google.com/open?id=1gStamMnHx9-XwgW_-Z_JKEE-ByFP1KBX
‘Το έργο Transpoemations: ψηφιακή αφήγηση, σύγχρονη ποίηση και πρόσφυγες
(Ελλάδα)
Οι μαθητές που παρακολουθούν τα τοπικά δημόσια σχολεία, αγωνίζονται να βιώσουν
την Ακαδημαϊκή επιτυχία στην παραδοσιακή σχολική αίθουσα. Το καλοκαιρινό
πρόγραμμα αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα προσφέροντας στους μαθητές μια διδακτέα
ύλη στην οποία έχουν δουλέψει παράλληλα με Αμερικάνους δασκάλους σε μικρά
μαθησιακά γκρουπ, ολοκληρώνοντας δραστηριότητες που βασίζονταν σε

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".
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συγκεκριμένες γραφές του 21ου αιώνα, όπως κριτική σκέψη και δημιουργικό χειρισμό
κειμένων και τεχνολογιών.
Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με λογοτεχνία υψηλού ενδιαφέροντος γραμμένη στα
Αγγλικά και επιλεγμένα παραγωγικά εργαλεία, συμπεριλαμβάνοντας το
κινηματογραφικό λογισμικό MovieMaker. Το πρόγραμμα κορυφώνεται με τον κάθε
μαθητή να παράγει μια ψηφιακή ιστορία - μια «μεταφορά» – προσαρμοσμένο από
μια αυτοβιογραφική απάντηση στο ποίημα του George Ella Lyon ''Από που είμαι ''. Οι
μαθητές μετέφρασαν τα δικά τους ποιήματα μέσα από μια σειρά από βήματα έτσι,
ώστε να δημιουργήσουν μικρές ταινίες για προεπισκόπηση και κριτική. Δουλεύοντας
με τον υπολογιστή, με τα κείμενα που είχαν δημιουργήσει και με τις εικόνες και την
μουσική, οι μαθητές εμφάνισαν την ευκολία τους στην εξιστόρηση με το Αγγλικό
λεξιλόγιο που αποκτούσαν και με τα οπτικά μέσα, αποδεικνύοντας μια αυξανόμενη
αίσθηση ακαδημαϊκής αυτοπεποίθησης.
Η ποιητική πλευρά αυτού του έργου είναι μια προσθήκη στον τρόπο που οι
συμμετέχοντες μας θα σκεφτούν, όταν κατασκευάζουν και λένε την δική τους ιστορία.
https://drive.google.com/drive/folders/19Ylh8uKVz4WTpGXfEekwtXjXAHWAYOJ?usp=sharing

2.1.3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πολλοί εταίροι υπέβαλαν εργαστήρια που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη
διανομή περιεχομένου με βάση την έρευνα και τη συλλογή απόψεων. Αυτές
περιλαμβάνουν επίσης μερικές σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους.
Στόχοι: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ, ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
WeReport: Κάνοντας συνεντεύξεις (Γερμανία)
Στο πλαίσιο του προγράμματος WeReport πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο που
χρησιμοποίησε τη μέθοδο συνέντευξης για να ενδυναμώσει τους νέους πρόσφυγες να
χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα, να προβληματιστούν για τον εαυτό τους και την
κατάστασή τους και να εξοικειωθούν με άλλους συμμετέχοντες. Πρώτον, οι νέοι
έμαθαν τα βασικά στην καταγραφή ήχου και βίντεο και έκαναν δοκιμαστικές λήψεις.
Σύμφωνα με το σύνθημα "τυπικό γερμανικό" έκαναν αρκετές συνεντεύξεις, στις
οποίες οι συμμετέχοντες ζήτησαν ο ένας τον άλλον τις εμπειρίες και τις εκτιμήσεις

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".
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τους. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν ο ένας τον άλλον και βρήκαν θέματα για την
επικείμενη εργασία του έργου.
Σε αυτό το εργαστήριο οι μέντορες θα μάθουν πώς να κάνουν συνεντεύξεις. Έχει
επικεντρωθεί στην συνέντευξη και τη γνωριμία του ενός με τον άλλον και να
χρησιμοποιήσουν το smartphone για να το κάνουν.
https://drive.google.com/drive/folders/1zavl9iFO8FBhM5WrBkHM_BJvn6KeLF5?usp=sharing
Νέοι δημοσιογράφοι (Ισπανία/Καταλονία)
Αυτό το σεμινάριο επικεντρώνεται στη συλλογή διαφόρων ειδών συνεντεύξεων και
στην πραγματοποίηση του μεγαλύτερου χάρτη στον κόσμο μαζί τους. Έχει στόχο τους
νέους και όταν κάνουν συνεντεύξεις με τη μέθοδο WeReport που αναφέρθηκε
παραπάνω, είναι μια ωραία προσθήκη για να τους συγκεντρώσει όλους και να βρει
έναν πρωτότυπο τρόπο για να τους παρουσιάσει στον έξω κόσμο.
https://drive.google.com/drive/folders/1WjLizH26KeOgrF5G0shelCfIc_RM2rjh?usp=sh
aring
2.1.4. ΜΑΛΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Καθώς θέλουμε να διδάξουμε πολλές δεξιότητες που θα μπορούσαν να αυξήσουν την
απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων μας, προσθέσαμε μια τέταρτη ενότητα για τις
μαλακές δεξιότητες. Απευθύνεται στους ίδιους τους νέους συμβούλους και όχι όλες οι
πληροφορίες και οι δεξιότητες που απέκτησαν σε αυτό το εργαστήριο είναι
απαραίτητο να διδάσκονται στις μικτές ομάδες. Θα τους δώσει τις απαραίτητες
αποσκευές για να κάνουν εργαστήρια και επιπλέον εργαλεία για να επικοινωνήσουν
με τον έξω κόσμο σε διαφορετικά πλαίσια.
Στόχοι: ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
SOSMIE (Ελλάδα)
Το έργο SOSMIE ασχολείται με τις μαλακές ικανότητες που απαιτούνται για την
ένταξη στην αγορά εργασίας, όπως η ικανότητα επικοινωνίας και η προσδοκώμενη
ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κατάσταση μιας επιχείρησης (αποδοχή και κατανόηση
κανόνων, εργασία σε ομάδα ...). Το έργο SOSMIE στοχεύει επίσης στον εντοπισμό και
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την προώθηση εργαλείων για την ανίχνευση αυτών των βασικών δεξιοτήτων για τους
εργοδότες. Προτείνει ορισμένα εργαλεία για επιλεγμένες πρακτικές (βέλτιστες
πρακτικές) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εργοδότες ή εκπαιδευτές για να
συνεργαστούν με μετανάστες.
Πρόκειται για ένα πολύ εκτεταμένο σύνολο εργαλείων με πολλές ασκήσεις.
Περιλαμβάνει μερικά εργαλεία πολυμέσων, αλλά επικεντρώνεται κυρίως σε
εκπαιδεύσεις και παιχνίδια που ελέγχουν τις εργασιακές δεξιότητες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτές ή όταν ψάχνουν για δουλειά.
https://drive.google.com/drive/folders/1UKMxpKGwuuxUPYAyh3RnznP0Pra3F6W?usp=sharing
Το έργο GET There (Ελλάδα)
Το πρόγραμμα Get There - ταξίδι στην απασχολησιμότητα, που χρηματοδοτείται από
το Erasmus +, αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανεργίας των νέων και την ανάπτυξη
καλύτερων δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα. Χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο
μοντέλο σπουδών, καθώς και μια αποδεδειγμένη μεθοδολογία μάθησης, το
πρόγραμμα προσφέρει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για τη μετάβαση στην
απασχόληση.
Ο κύριος στόχος αυτής της υποβολής στο πρόγραμμά μας είναι να προσθέσουμε
ευαισθητοποίηση σε μαλακές δεξιότητες και να αποκτήσουμε δεξιότητες στον
προσωπικό σχεδιασμό.
https://drive.google.com/drive/folders/19KDcTRCdRviuUVCXamsOncfRipTJTua?usp=sharing
LIGHTHOUSE (Ελλάδα)
Το LIGHTHOUSE είναι ένα καινοτόμο μοντέλο και εργαλεία για τη στήριξη της δια βίου
μάθησης και της σταδιοδρομίας των μεταναστών μέσω της προσαρμοσμένης
συμβουλευτικής και της αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας. Συνδυάζει δύο
επιτυχημένα πλαίσια: το αυστριακό μοντέλο LOT-House (μάθηση, προσανατολισμός,
δοκιμασία). BEST και το καθιερωμένο γαλλικό σύστημα αναγνώρισης της άτυπης και
ανεπίσημης μάθησης.
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Αυτή η υποβολή αποτελείται από μια ολόκληρη μεθοδολογία σχετικά με τον τρόπο
προσέγγισης και εργασίας με τους μετανάστες σε θέματα σταδιοδρομίας και
εργασίας,
εστιάζεται
στις
τεχνικές
προσωπικής
χαρτογράφησης.
Θα
χρησιμοποιήσουμε τον οδηγό και τη συνδεδεμένη εργαλειοθήκη για όσους θέλουν να
πάνε βαθύτερα.
https://drive.google.com/drive/folders/1RZSlz_k7sakkOGsMwCAa2F1Srz8IWKD?usp=sharing
Βασική εκπαίδευση κατασκευής κινουμένων σχεδίων (Βέλγιο)
Αυτή είναι μια διασκεδαστική και απλή μέθοδος που ονομάζεται AFTERALL για την
ενίσχυση των δεξιοτήτων κατασκευής κινουμένων σχεδίων των μεντόρων μας. Θα
τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της προετοιμασίας του
εργαστηρίου, αλλά και να τους δώσουν μια εικόνα για το πώς θα συνεργαστούν με
ομάδες και άλλους νέους.
https://drive.google.com/drive/folders/13kF12sD5BHJ0bO1LbI_u5jemld03gWg?usp=sharing

3. ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ
3.1. Μη επιλεγμένες για τις συγκεκριμένες ενότητες
Αυτές οι υποβολές είναι σχετικές με τις τρέχουσες επιλεγμένες ενότητες, αλλά δεν
επελέγησαν για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω ( διαγραφή, δεν
εντάσσονται στα όρια του προγράμματος κλπ.).
3.1.1. SCRATCH – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κωδικοποιήστε τη ζωή σας - Κωδικοποιήστε το μέλλον σας, Ένα εγχειρίδιο για την
κωδικοποίηση με παιδιά (Γερμανία)
Το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς και παρέχει λεπτομερείς οδηγίες
σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της κωδικοποίησης στους μαθητές. Με
στιγμιότυπα οθόνης, χρονοδιαγράμματα και οδηγίες βήμα προς βήμα οι δάσκαλοι
είναι εξουσιοδοτημένοι να οργανώνουν τα μαθήματά τους γύρω από τα εργαλεία
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προγραμματισμού. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τέσσερα προγράμματα σπουδών με
διαφορετικό περιεχόμενο.
https://drive.google.com/drive/folders/1Qo2elO_HhbHMeo4RRWODK71iXvGMele2?u
sp=sharing
3.1.2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ
Διακρατική ταυτότητα και εκμάθηση στην γλώσσα των μεταναστών: Η υπόσχεση
της ψηφιακής αφήγησης (Ελλάδα)
Καθώς η τεχνολογία επιτρέπει στους σπουδαστές που μεταναστεύουν να διατηρούν
πολυκλαδικές συνδέσεις με τις χώρες προέλευσης και εγκατάστασής τους,
συνεργάζονται με τον κόσμο με διακρατικές ταυτότητες που βασίζονται σε ένα
πολύπλοκο δίκτυο αξιών, ιδεολογιών και πολιτισμών. Με βάση τη διακρατική τους
γραμματική, η εκμάθηση ξένων γλωσσών στην τάξη μπορεί να είναι μία τρίτη
Διάσταση που αναγνωρίζει την ρευστότητα τους και την πολυδιάστατη ταυτότητα
τους. Η ψηφιακή αφήγηση, τους επιτρέπει να μοιραστούν τις ιστορίες τους για τη
μετανάστευση και την αφομοίωση , έχει μεγάλες δυνατότητες και επιτρέπει στους
μετανάστες μαθητές να επενδύσουν πλήρως στις διακρατικές τους ταυτότητες και να
διεκδικήσουν το δικαίωμά τους να μιλούν.
https://drive.google.com/drive/folders/1T1A2tVLYeteL8xPgrQECBXKP4XjnSiVx?usp=sh
aring
Φωνές πέρα από τους τοίχους (Ελλάδα)
Σε αυτή την μεθοδολογία, ο ρόλος της ψηφιακής αφήγησης για την δημιουργική
ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων νέων είναι μελετημένος. Πιλοτικά εργαστήρια
έχουν συντονιστεί στο περιεχόμενο των παλαιστινιακών προσφυγικών στρατοπέδων
στην δυτική όχθη και στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Επισημαίνουμε την παρούσα
κατάσταση όσο αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την πολιτιστική παραγωγή
καθώς και το δύσκολο περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι νέοι εκεί.
https://drive.google.com/drive/folders/1eoxr9TdOdVaFGkJex83ApUrBoFSSmlZ?usp=sharing
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3.1.3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συρμανία – Η ζωή των ανθρώπων από την Συρία στην Γερμανία (Γερμανία)
Η Συρμανία είναι μια ραδιοφωνική αναμετάδοση με θέμα την ζωή των νέοαφιχθέντων ανθρώπων από την Συρία στην Γερμανία – εναλλασσόμενη στην
Γερμανική και στην Αραβική Γλώσσα . Οι δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί αναμεταδίδουν
είναι ο Deutschlandfunk Berlin και ο Onlineradio Souriali.
https://drive.google.com/drive/folders/1aFOpIgvqxlkWQjdGEyt2IcHzEIqJK_Dh?usp=sh
aring
JuMP Summer Holiday Camp 2017 (Germany)
Στην καλοκαιρινή κατασκήνωση JuMP το 2017 νέοι μεταξύ των ηλικιών 12 – 15 πήραν
τον ρόλο των δημοσιογράφων. Μέσα σε τέσσερεις ημέρες οι νέοι μάθανε τις τεχνικές
του να είσαι δημοσιογράφος καθώς επισκέφθηκαν ένα μουσείο μια εφημερίδα και
ένα τηλεοπτικό κανάλι. Την τελευταία μέρα οι νέοι δημοσιογράφοι δημιούργησαν
μικρής διάρκειας βίντεο και ένα περιοδικό σχετικά με την εμπειρία τους στην
κατασκήνωση.

Infomigranti (Italy)
Κατά τα έτη 2015 και 2016, η συντακτική ομάδα « Piuculture » ανέπτυξε το έργο
« Infomigranti » (χρηματοδοτούμενο από την Εκκλησία Valdese), το οποίο για
δύο χρόνια εκπαίδευσε νέους μετανάστες στην κοινωνική δημοσιογραφία και τη
διαπολιτισμική επικοινωνία. Το εργαστήριο έδωσε στους συμμετέχοντες
χρήσιμες δεξιότητες για να ξεκινήσουν μια καριέρα στη δημοσιογραφία, επιτρέποντάς
τους να προχωρήσουν στην κατάρτιση με το συντακτικό προσωπικό της εφημερίδας.
Το 2017 “Infomigranti” ξεκίνησε και πραγματοποιήθηκε με 22 Ιταλούς και ξένους
μαθητές των τρίτης, τετάρτης και πέμπτης τάξης της “Maria Montessori” λύκειο της
Ρώμης. Οι μαθητές διοικούνταν από 5 καθηγητές της εφημερίδας “Piuculture”
(συμπεριλαμβάνονται και οι εκδότες) και παρακολούθησαν εκπαίδευση 40 ωρών
(στην παρουσία) μαθαίνοντας: πώς να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν Blogs;
Εργαλεία για μία αποτελεσματική εργασία στο πεδίο; Πως να γράψουνε πραγματικά
άρθρα εφημερίδας. Ο τίτλος του blog επιλέχθηκε από τους συμμετέχοντες για να
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παρουσιάσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ρώμης . Οι φωτογραφίες, τα
γραφικά και η γενική ρύθμιση ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας υλοποίησης της
συμμετοχής με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων;
Δημιουργήθηκε σελίδα στο Facebook μαζί με τους συμμετέχοντες και διαχειρίζεται
ακόμα και τώρα από εκείνους. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι οδήγησε σε μια
προοδευτική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων οι οποίοι εργάστηκαν ως πραγματικοί
εκδότες.. Ο χρόνος του έτους κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα δεν
επέτρεψε να επικεντρωθούμε σε κοινοτικές εορταστικές εκδηλώσεις και το Ραμαζάνι
στο Μεγάλο Τζαμί, αλλά το τοπικό χρονικό έδινε στις συνεδριάσεις " Infomigranti "
ευκαιρίες και ενδιαφέροντα θέματα, όπως το κέντρο για ασυνόδευτους τους
ανήλικους " CivicoZero ", την εθνική επίδειξη των "Ιταλών χωρίς ιθαγένεια", τις
σχολές ιταλικής ως δεύτερης γλώσσας, τις δραστηριότητες της Baobab Experience.
https://drive.google.com/drive/folders/11F47TiktwFa-uqoP3P5brHcKQt5t627?usp=sharing
Ραδιόφωνο της Cintra (Ισπανία/Καταλονία)
Ραδιοφωνικό εργαστήριο με φοιτητές που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και "σχολική αποτυχία". Μάθανε την λειτουργεία ενός ραδιοφωνικού
στούντιο, να γράφουν το σενάριο και να ηχογραφούν, και έπειτα να μοιράζουν το
περιεχόμενο. Βελτιώσαν τις δεξιότητες της προφορικής και γραπτής έκφρασης και
απόκτησαν ψηφιακές ικανότητες (επεξεργασία ήχου, αναζήτηση πληροφοριών,
δημοσίευση στο blog και άλλα κοινωνικά δίκτυα, κοινή χρήση αρχείων ήχου κ.λπ.)
https://drive.google.com/drive/folders/1l9EAQ8aMt7R4SUhSE8rJGw25OTw4yFBj?usp
=sharing
Νέοι δημοσιογράφοι: ανησυχίες αφύπνισης (Ισπανία/Καταλονία)
"Νέοι Δημοσιογράφοι" έχει ως κύριο στόχο να παρακινήσει τους νέους μέσω της
υλοποίησης πρωτοβουλιών ψηφιακής δημοσιογραφίας για να ανακαλύψουν
νέες ανησυχίες και να τονώσει το ενδιαφέρον για άλλα επαγγέλματα. Η μεθοδολογία
βασίζεται σε μικρές μονάδες περιεχομένου που συνοδεύονται από πολλές πρακτικές.
Αυτή η πρακτική συνδέεται με την ανάπτυξη των διαφορετικών ρόλων της
επικοινωνίας των επαγγελματιών που συμπεριλαμβάνεται σε διάφορα
δημοσιογραφικά είδη αυτό είναι που εργάζεται. Οι συμμετέχοντες αλλάζουν θέσεις
με κυκλική βάση, η οποία τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν εκείνους τους ρόλους
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στους οποίους κάθε άτομα αισθάνεται ποιο άνετα και τους επιτρέπει να αναπτύξουν
τις ικανότητές τους ή να ανακαλύψουν κρυμμένες δυνατότητες ή ακόμα και νέα
ενδιαφέροντα.
https://drive.google.com/drive/folders/1hUWWGIZdf1nFKT2xloy4hAkCCgwk7_Ib?usp
=sharing

3.2. Μη επιλεγμένες ενότητες
Θα θέλαμε να επισημάνουμε και άλλες 2 ενότητες που δεν επιλέχθηκαν:
3.2.1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΒΙΝΤΕΟ
Ένας αριθμός από τις υποβληθείσες πρακτικές είναι γύρω από την ψηφιακή
φωτογραφία και το βίντεο. Δεν δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή ενότητα, αλλά η
επεξεργασία φωτογραφίας έχει ενσωματωθεί ως ενότητα στην Ψηφιακή in the Digital
Journalism module.
Στόχοι: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ετοιμαστείτε , ρυθμίστε φύγαμε με την κάμερα! (Γερμανία)
Στο εργαστήριο, γίνεται μια μικρή ταινία και ενδεχομένως και με τους
συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες κάνουν προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο που
τους ενδιαφέρει. Τα περιεχόμενα συλλέγονται με bullet points και μεταφράζονται σε
εικόνες και σύμβολα. Οι εκπαιδευτές δουλεύουν με αυτό-φτιαγμένα αντικείμενα,
ζωγραφισμένες εικόνες , σκίτσα και σύντομα ερμηνευτικά στοιχεία (χορός,
χορογραφία, θέατρο). Η τελευταία ταινία παρουσιάζει τις ιδέες των συμμετεχόντων
σε ένα οπτικό τρόπο και παρακολουθείται από την ομάδα στο τέλος του εργαστηρίου.
https://drive.google.com/drive/folders/1Dd8vCMtoVhD2Sk7jPsyglrS0nwygsTNW?usp=
sharing
Βασικά στοιχεία λήξης ψηφιακής φωτογραφίας (Βέλγιο)
Δημιουργικό και εύκολο εργαστήριο στο οποίο βασίζονται τα θεμελιώδη βασικά της
φωτογραφίας από την πρακτική. Με μερικά παραδείγματα και εύκολες ασκήσεις,
όλοι μπορούν να μάθουν πώς να δημιουργήσουν μια αξιοπρεπή φωτογραφία.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sSHJvZFU5VjI4dTQ?usp=sharing
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Βασικά στοιχεία επεξεργασίας ψηφιακής φωτογραφίας (Βέλγιο)
Ασκήσεις και απλή επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να
επεξεργαστείτε φωτογραφίες (μη επαγγελματικές) και να τις κάνετε πιο
επαγγελματικές.
https://drive.google.com/drive/folders/1LU3sAy7ykC05CmM7AbkRoHOKZrSd576W?us
p=sharing
Βασικά στοιχεία για την επεξεργασία ψηφιακού βίντεο (Βέλγιο)
Μάθετε πώς να επεξεργάζεστε βίντεο που έχουν δημιουργηθεί σε smartphones.
https://drive.google.com/drive/folders/1pCT5CrfjzGUupNoE6p0QxQOdAMSx8lmM?us
p=sharing
3.2.2. ΔΗΜΙΟΥΓΩΝΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο εταίρος από τη Βαρκελώνη πρότεινε μερικές προηγμένες μεθόδους
προγραμματισμού που επικεντρώνονται στη δημιουργία εφαρμογών για smartphones
ΣΤΟΧΟΙ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Technovation Challenge Καταλονία (Ισπανία/ Καταλονία)
Το πρόγραμμα σπουδών Technovation προσφέρεται σε 12 εβδομάδες. Οι ομάδες
μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα των 12 βδομάδων ή να ακολουθήσουν τις
ενότητες που τους ενδιαφέρουν. Μερικές ενότητες χρειάζονται παραπάνω από μία
βδομάδα για να υλοποιηθούν.
https://drive.google.com/drive/folders/18Xy_9_8Nrvv3AfxOXXZgbFY4vduDhVg?usp=sharing
Ψηφιακός Κόσμος, Ίντερνετ και εργαλεία πολυμέσων (Ισπανία/ Καταλονία)
Mobilitza't Mobile είναι ένα πρόγραμμα που προωθεί η Barcelona Activa, στόχος των
οποίων είναι η τοποθέτηση εργασιών ή επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα των
νέων ανθρώπων στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας μέσα από τα επαγγελματικά τους
προσόντα.
https://drive.google.com/drive/folders/1vyQ2tQ7iRoYPme6gtRpyIEQE6QvPw46u?usp
=sharing
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3.3. Μη επιλεγμένες υποβολές
Οι προηγούμενες μέθοδοι ήταν διαφορετικές υποβολές που συγχωνεύθηκαν σε μία
μεγαλύτερη ενότητα, καθώς μοιράζονταν μια συγκεκριμένη συνέργεια και είχαν τους
ίδιους στόχους και αποτελέσματα. Όλες οι άλλες υποβολές είναι ανεξάρτητες καθώς
η κάθε μία από αυτές έχει αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να συγχωνευθούν και
δεν έχουν επιλεγεί. Παρ 'όλα αυτά, είναι ενδιαφέροντα και αξίζουν μια θέση στην
παρούσα έκθεση.
FiBB macht MedienFit /FiBB σας ταιριάζει μετα μέσα ενημέρωσης (Γερμανία)
Η έννοια βασίζεται σε μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση των μέσων που
περιλαμβάνει τους γονείς και τα παιδιά. Τα πολυγλωσσικά εργαστήρια
πραγματοποιούνται στον κοινωνικό χώρο κοντά στις οικογένειες, π.χ. Kindergart en,
σχολείο, βιβλιοθήκη. Τα εργαστήρια στοχεύουν τους γονείς να μεταδώσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητες σχετικά με την ιδιωτικότητα, τον κυβερνοχώρο, την
προσβολή και την προπαγάνδα. Στη συνέχεια οι γονείς συζητούν τα θέματα με τα
παιδιά τους στο σπίτι. Τα εργαστήρια για τα παιδιά (με ή χωρίς πείρα στην πτήση)
περιλαμβάνουν αναφορές φωτογραφιών και δημιουργία βιβλίων για το περιβάλλον,
τη ζωή, τις επιθυμίες και τις ιδέες τους για το μέλλον.
https://drive.google.com/drive/folders/1TfhWEGCfB8dLYjBg6TAI5prVXRowp88T?usp=
sharing
Εγχειρίδιο Klicksafe - Know how για νέους χρήστες (Γερμανία)
Το εγχειρίδιο είναι μια πρακτική εισαγωγή στον ευρύ τομέα της online
επικοινωνίας. Προσφέρει καλές πρακτικές όσον αφορά την υποστήριξη και πρακτικές
συμβουλές για μαθήματα σχολείου. Οι ενότητες είναι εύκολα κατανοητές και έτσι το
εγχειρίδιο μπορεί να είναι ανεξάρτητο. Το εγχειρίδιο είναι οργανωμένο σε εννέα
θεματικές ενότητες που περιέχουν διαφορετικά κεφάλαια με πληροφορίες σχετικά με
το θέμα, λεπτομερές σχέδιο για τα μαθήματα και τα μαθησιακά αποτελέσματα.
https://drive.google.com/drive/folders/1TfhWEGCfB8dLYjBg6TAI5prVXRowp88T?usp=
sharing
To ψηφιακό κυνήγι θησαυρού- actionbound (Γερμανία)
Το κυνήγι θησαυρών εξακολουθεί να είναι κλασσικό σε πάρτι γενεθλίων για παιδιά
(κρύβοντας θησαυρούς στη γειτονιά με ενδείξεις για την επόμενη στάση). Αυτό το
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διαχρονικό παιχνίδι μπορεί επίσης να παιχτεί με τη βοήθεια ψηφιακών συσκευών.
Αυτό έχει το πλεονέκτημα του ότι να γνωρίζει την ψηφιακή συσκευή και τα
χαρακτηριστικά της κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να
είναι πολύ χρήσιμο για ομάδες μεταξύ γενεών και για ανθρώπους που είναι νέοι στην
πόλη. Οι στάσεις κατά τη διάρκεια του κυνηγιού θησαυρών μπορούν να σχεδιαστούν
με τη βοήθεια της εφαρμογής "δέσμευση δράσης" ή μεμονωμένα.
https://drive.google.com/drive/folders/1PUpHFBPFaVdyk7MT2BhBe3f1bHkHRbrx?usp
=sharing
Η Ελευθερία μου είναι η ελευθερία σου - Τεκμηρίωση (Γερμανία)
Ενίσχυση της δημοκρατικής καταδίκη των νέων (με και χωρίς μεταναστευτικό
υπόβαθρο) αντανακλώντας τη στάση τους προς το Ισλάμ, καθώς και τις συμπεριφορές
των άλλων. Στα εργαστήρια οι νέοι θα ασχοληθούν με ερωτήσεις σχετικά με την
ταυτότητά τους, την προέλευση, τις πεποιθήσεις και τις επιθυμίες τους: Πού
ανήκω; Τι είναι σημαντικό για μένα; Σύμφωνα με ποιες αξίες θέλω να κατευθύνω τη
ζωή μου;
https://drive.google.com/drive/folders/1XK6IbMr03WzMAdtjxtOZu6qO5iunhZP?usp=sharing
Εργαστήριο από το μέλλον (Γερμανία)
Σε ένα μελλοντικό εργαστήριο, οι συμμετέχοντες παρακινούνται να βρουν
ασυνήθιστες και νέες λύσεις για ερωτήσεις σε μια ατμόσφαιρα που προάγει τη
δημιουργικότητα. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη εάν οι συμμετέχοντες πρέπει να
βρούνε λύσεις για ένα ερώτημα ή μια εργασία η οποία είναι καινούργια για αυτούς ή
ένα έχουν ερωτηθεί για να βρούν νέες και δημιουργικές λύσεις για τα υπάρχοντα
«προβλήματα» (όπως να συντονίσουν εργαστήρια πληροφορικής). Η Μέθοδος έχει
τρείς φάσεις: πρώτον, την κρίσιμη φάση όπου πρέπει να αναλυθεί η τρέχουσα
κατάσταση και να βρεθούν προβλήματα. Δεύτερον, η φάση της φαντασίας όπου
αναπτύσσονται ιδέες και λύσεις που μπορεί να είναι μη ρεαλιστικές και ουτοπικές και
όπου το πλαίσιο μπορεί να μη ληφθεί υπόψιν. Τρίτον, η φάση υλοποίησης όπου οι
ιδέες είναι δομές και αναλύονται όσον αφορά την ποιότητά τους ,όσον αφορά την
υλοποίηση και γίνονται συμφωνίες για τα περαιτέρω βήματα. Σημαντικό είναι ότι η
ατμόσφαιρα είναι ανεπίσημη και προωθεί τη δημιουργικότητα. Τα χρησιμοποιούμενα
υλικά πρέπει να αντανακλούν αυτό.
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https://drive.google.com/drive/folders/1Cpi9JNevoJiAVcPy3tx3d9t_wJuoOcrK?usp=sh
aring
Διαδίκτυο, υπολογιστές και εφαρμογές για κινητά για την πληροφόρηση και την
εκπαίδευση (Germany)
Αυτό το εργαστήριο προσφέρεται σε ένα κέντρο μέσων ενημέρωσης για γυναίκες
(FCZB στο Βερολίνο). Το κέντρο παρέχει όχι μόνο ένα εργαστήριο αλλά σκέφτεται την
κατάσταση και το περιβάλλον των γυναικών. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι
προσανατολισμένο στις πρακτικές ανάγκες της ομάδας στόχου, π.χ. για να μάθει πώς
να είναι ανεξάρτητο. Επιπλέον, η εκπαίδευση είναι δωρεάν και προσφέρεται σε
πολλές γλώσσες, αν χρειαστεί. Το κέντρο προσφέρει παιδική φροντίδα κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης και η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης
είναι ατομικές. Οι γυναίκες μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση δύο ημέρες
την εβδομάδα για μισή μέρα και υποστηρίζονται από εκπαιδευτές με εμπειρίες
πρόσφυγα.
https://drive.google.com/drive/folders/1LfhCn6mWoF0h1s5V_bEblhDppmEJ7Z2?usp=sharing
Παιχνίδια και κοινωνικά εργαλεία (Ιταλία)
“Παιχνίδια” αναφερόμαστε στον να παίζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω κόνσολών
η/υ ή και ακόμα μέσω κινητών συσκευών. Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης είναι
εργαλεία που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για να επιτρέπουν στα άτομα να
συναντώνται, να συνδέονται ή να συνεργάζονται επικοινωνώντας μέσω υπολογιστή
και να σχηματίζουν διαδικτυακές κοινότητες. Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι να
«παιχνιδοποιήσουν» τα μαθησιακά πλαίσια, για παράδειγμα.να προσθέσουν στοιχεία
παιχνιδιού σε καταστάσεις μάθησης εκτός παιχνιδιού: πώς να ενσωματώσετε
διαφορετικές εφαρμογές ιστού σε καθημερινή εργασία με ενήλικες μαθητές
μεταναστών. Διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
κοινού για να βοηθήσουν τους ενήλικες μετανάστες να σπουδάσουν και να μάθουν
διαφορετικά θέματα σε μια ξένη γλώσσα και να αυξήσουν την συμμετοχή, το κίνητρο
και τη δημιουργικότητα μέσω των διαδικασιών "παιχνιδοποίησης" και της κοινωνικής
δικτύωσης.
https://drive.google.com/drive/folders/1ClXIV2kTGbWW2cvnWzR9zZertu1sqvwC?usp
=sharing
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Ψηφιακοί Τεχνίτες (Artigiani Digitali) (Ιταλία)
Το εργαστήριο σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας ανοικτής ημέρας
σε ένα επαρχιακό κέντρο ή την εκπαίδευση ενηλίκων στη Ρώμη. Η πλειοψηφία
των συμμετεχόντων ήταν φοιτητές από 2 διαφορετικές τάξεις (και ηλικίες και
πολιτιστικές ρίζες): μία ομάδα με νέους μετανάστες, οι περισσότεροι από τους
οποίους ήταν καλά μορφωμένοι, με σπουδές για την απόκτηση ιταλικού
πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μια ομάδα ηλικιωμένων Ιταλών
που μαθαίνουν ψηφιακές δεξιότητες . Κατά τη διάρκεια των δυόμιση ωρών
αναπτύχθηκαν τρεις δραστηριότητες από τον δάσκαλο και τον υπεύθυνο του FabLab
(που προσκλήθηκε στο σχολείο):
1. A warm-up activity: οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (ανάμιξη
διαφορετικών είδος των ανθρώπων) και προκλήθηκαν σε ένα κουίζ για τα βασικά της
FabLab. Κάθε ομάδα επέλεξε ένα όνομα και μία βελτιωμένη ομαδική οικοδόμιση για
να παίξει το παιχνίδι. Η δραστηριότητα αυτή καθοδηγήθηκε από τον δάσκαλο που
ήδη γνώριζε τους περισσότερους συμμετέχοντες και διευκόλυνε τη διαδικασία της
ομαδικής οικοδόμησης.
2.Παρουσιαάστικε ένα σύντομο εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο χρήσης
του Tinkercad και μερικές ασκήσεις για να το εφαρμόσουν. Η δραστηριότητα αυτή
καθοδηγήθηκε από τον υπεύθυνο του FabLab, με την υποστήριξη του δασκάλου.
3. Μετά από μερικούς πειραματισμούς σχεδίασης, μια επίδειξη τρισδιάστατης
εκτύπωσης και ένα σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του. Η δραστηριότητά του
ήταν υπό την ευθύνη του FabLab, υποστηριζόμενου από τον δάσκαλο.
https://drive.google.com/drive/folders/1gorV7uK3i1Y9uYZe_cMiR4bzPkXrw5lB?usp=s
haring
Μεθοδολογία CO-HOST (Ιταλία)
Το έργο CO-HOST στοχεύει να προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων– Ιταλικά ως
δεύτερη γλώσσα, αγωγής του πολίτη / τον πολιτισμό, και βασικές γνώσεις
υπολογιστή - και της κοινωνικής ένταξης των αιτούντων / προσφύγων / ευάλωτα
μετανάστες που φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής(SPRAR and others) προκειμένου
να ενισχύσουν τις διαδικασίες ένταξής τους και την αυτονομία τους στη χώρα
υποδοχής. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η οικοδόμηση και δοκιμή ενός
καινοτόμου μοντέλου ενσωμάτωσης, βασισμένου στην ενεργό συνεργασία μεταξύ
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των κέντρων υποδοχής / των εγκαταστάσεων και των γυμνασίων, τα οποία έγιναν
δίαυλοι για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, χάρη στη φυσική "δύναμη
διευκόλυνσης" των φοιτητών. Έτσι, οι μαθητές των γυμνασίων εκπαιδεύτηκαν και
προετοιμάστηκαν να γίνουν δάσκαλοι και διευκολυντές μεταναστών και προσφύγων,
ενώ εξάσκησαν τις μαλακές δεξιότητές τους χάρη στο μοντέλο Εκπαίδευση για Ζωή. Η
CO-HOST εφαρμόστηκε στο "Τρίτο Φόρουμ Καλωσορίσματος", το οποίο αναπτύχθηκε
και δοκιμάστηκε από το Fondazione Mondo Digital e με πολλές άλλες πρωτοβουλίες
αφιερωμένες σε μετανάστες και πρόσφυγες: ένα μαθησιακό στυλ βασισμένο στην
κοινωνική μάθηση ενθαρρύνει τη συνεργασία και παράλληλα, να σέβονται τα ατομικά
και πολιτιστικά χαρακτηριστικά ,ένα επιπλέον ισχυρό σημείο του μοντέλου είναι η
εκτεταμένη χρήση των ICT ως κοινωνικού επιταχυντή.
https://drive.google.com/drive/folders/1Rm7v3PqGiYUKrkMPbCjooS8YJKbOjROQ?usp
=sharing
Τα Μονοπάτια /εργαστήρια ιθαγένειας στοχεύουν στην κοινωνικό-πολιτισμική
ενσωμάτωση των ανηλίκων που φτάνουν μόνοι στο Παλέρμο, μέσω μη τυπικής
μάθησης (Ιταλία).
Τα μονοπάτια /εργαστήρια ιθαγένειας χαρακτηρίζονται από 3 είδη δραστηριοτήτων
:Χορός και διαπολιτισμικά εργαστήρια , εργαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
συνύπαρξης , εκφραστικά και βίντεο -εργαστήρια .Κάθε εργαστήρι εμπλέκει την
ενεργή συμμετοχή των νέων ανθρώπων μέσω μη επίσημων μεθοδολογιών που
στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους. Συγκεκριμένα ,οι ειδικοί
χρησιμοποιούν μεθοδολογίες όπως : χορός /κίνηση /θεραπεία και μη επίσημη
μόρφωση , ενεργή συμμετοχή ,γκρουπ συζήτησης , παιχνίδια χρησιμοποιώντας
κοινωνικό-δραματικές τεχνικές , πειραματικά εργαστήρια , λεκτικές και μη λεκτικές
ασκήσεις , ταινίες και ανάγνωση ,ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια εκπαίδευσης με media
, πρακτικά γυρίσματα, ομαδική ανασκόπηση , κριτική σύγκριση.
https://drive.google.com/drive/folders/1_1C4iPvdViszzTz2gokAj4ac8h1wRJ6N?usp=sh
aring
Κινητές-Φορητές τεχνολογίες (Ιταλία)
Κάθε μικρή φορητή συσκευή ,που παρέχει χρήση κομπιούτερ , αποθήκευση
πληροφοριών και ανάκτηση, μπορεί να γίνει φορητή τεχνολογία. Οι φορητές
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τεχνολογίες περιλαμβάνουν φορητά κομπιούτερ media player , κονσόλες παιχνιδιών ,
σημειωματάρια , κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Ο στόχος της προτεινόμενης
μεθοδολογίας είναι το να χρησιμοποιούμε ''κινητές τεχνολογίες'' για να
παραδώσουμε ψηφιακές ασκήσεις για ενήλικες μετανάστες με χαμηλές βασικές
ικανότητες , με σκοπό να κάνουμε την μαθησιακή διαδικασία πιο διαδραστική και
προσαρμόσιμη. Διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί :
Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να τα επιλέξεις κατάλληλα για να καλύπτουν τις
ειδικές ανάγκες των μαθητών .
https://drive.google.com/drive/folders/1oxZsD6xxQitPrIfjoorFXtP5DQaztNE?usp=sharing
Γνώση γραφής δεύτερης γλώσσας με τάμπλετ (Ιταλία)
Το μονοπάτι μάθησης ξεκινάει με μια δραστηριότητα που βασίζεται στην
αλληλεπίδραση και υποστηρίζεται από την χρήση προσωπικών τάμπλετ και ή
smartphones .Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μητρική τους γλώσσα για
να ψάξουν για εικόνες .(Πρέπει να υπάρχει ένας πολιτιστικός μεσολαβητής στην τάξη
που θα υποστηρίζει και θα επιτρέπει την χρήση της μητρικής γλώσσας ,που είναι
απαραίτητη για την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης σε μια δεύτερη γλώσσα.)
https://drive.google.com/drive/folders/1oxZsD6xxQitPrIfjoorFXtP5DQaztNE?usp=sharing
ACCORD methodology (Ιταλία)
Ο στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους δασκάλους να διαχειρίζονται την
επίλυση συγκρούσεων και να έχουν επίγνωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας , να
βοηθήσει τους δασκάλους να διαχειριστούν εποικοδομητικά τις συγκρούσεις , να
δημιουργήσουν θετικό κλίμα στο μαθησιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν την
ικανότητα σύγκρουσης των μαθητών και τις κοινωνικές τους ικανότητες.
https://drive.google.com/drive/folders/1KXuyoalLKkEl8DTNyyPKKSEHm0dKXK2m?usp
=sharing
Κέντρο Αινείας (Ιταλία )
Το πειραματικό κέντρο Αινείας αναπτύχθηκε από τον Δήμο της Ρώμης σε συνεργασία
με το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρωτοάνοιξε στην Ρώμη τον Οκτώβριο του 2007, ως μια

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".

| 33

DELIVERABLE TITLE

''δευτερεύουσα'' δομή κέντρου υποδοχής για αυτούς που ψάχνουν για άσυλο και για
πρόσφυγες, που τους προσφέρει την συνέχεια και την ανάπτυξη της διαδικασίας
ενσωμάτωσης που ξεκίνησε στην Ιταλία χάρι στο δίκτυο έκτακτης ανάγκης ή στα
πρώτα κέντρα υποδοχής προσφύγων που ήδη καθιερώθηκαν . Στα χρόνια του έργου
(μέχρι το 2013) το κέντρο φιλοξένησε έως και 400 άτομα, και ήταν στελεχωμένο από
κοινωνικούς λειτουργούς , γλωσσικούς διαμεσολαβητές , δασκάλους ιταλικής
γλώσσας , ψυχολόγους και δικηγόρους.
Στο κέντρο Αινείας η FMD κατάφερε και οργάνωσε το διαδικτυακό cafe ( e-cafe),
σύμφωνα με το μοντέλο παρέμβασης ,βασιζόμενο στα 4 επίπεδα αλληλεπίδρασης ,
όπου κάθε ένα από αυτά έφερε διαφορετικά οφέλη στην ενσωμάτωση των
προσφύγων και στην πολιτιστική τους ταυτότητα.
https://drive.google.com/drive/folders/1UyB8_1ptrUUuo5biCcfIcTqJJof8GKqw?usp=sh
aring
Discovering chances (Ελλάδα )
Το έργο προβλέπει να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και ικανότητες στην
χρήση νέων μεθόδων και εργαλείων για επαγγελματική διάγνωση, μετάφραση &
εφαρμογή νέων εργαλείων. Το στοχευμένο γκρουπ της ομάδας του έργου των ειδικών
,είναι ειδικοί στον ανθρωπιστικό τομέα (εκπαιδευτές, σύμβουλοι και ψυχολόγοι) που
δούλεψαν με πολλούς δικαιούχους / στοχευμένα γκρουπ . Η κύρια ομπρέλα
παρέμβασης ήταν η επίγνωση κοινωνικών δεξιοτήτων .
https://drive.google.com/drive/folders/1k7flFNJfLGazH1h0E1oF7sX3WklEzwD?usp=sharing
Onstage material and methodology (Ελλάδα)
Δράμα και επίγνωση τεχνικών για νέους μετανάστες
Το σκηνικό έργο στοχεύει στο να ενδυναμώσει τους νέους μετανάστες να βελτιώσουν
τις ικανότητες απασχολησιμότητας τους μέσω βιογραφικής δουλειάς και στοιχεία
δράματος. Αυτή η μεταφορά των δύο προηγουμένων επιτυχημένων έργων στοχεύει
στην εισαγωγή νέων εντύπων ενδυνάμωσης μέσα στα VET προγράμματα και μέσα
στην συμβουλευτική, συνδυάζοντας βιογραφικά μοντέλα εκμάθησης με τις τεχνικές
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δραστηριοτήτων δράματος , τα οποία
σχέσεις με τους νέους μετανάστες .

πρέπει να εφαρμοστούν στις εργασιακές

https://drive.google.com/drive/folders/1ZSksoolVH9mh5vJSACCcmI8XnGyyvuxy?usp=s
haring
SILO (Ελλάδα)
Το SILO θέτει επί τάπητος : α) την ανάγκη να δεσμεύσει κοινωνικά αποκλεισμένους
ενήλικες στο να μάθουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ,όπως επίσης β) την
ανάγκη να χρησιμοποιήσουν την μη επίσημη-τυπική μάθηση και να εκπληρώνουν τις
ανάγκες τους παρέχοντας νέα παιδαγωγικά εργαλεία για επαγγελματίες προκειμένου
να δεσμεύσουν κοινωνικά αποκλεισμένους ενήλικες σε συμμετοχικές τέχνες/έργα.
https://drive.google.com/drive/folders/1yxCBGzkAoGcI65ZZsBIpQ2bI86YzjaV9?usp=sh
aring
Μ.Yth. Work (Ελλάδα)
1) Εφοδιασμός νέων συμβούλων με καινοτόμες τεχνικές έτσι ώστε να προσπαθήσουν
να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με ανθρώπους με διαφορετικά πολιτιστικά
υπόβαθρα, όπως μετανάστες , πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο.
2) Επιστράτευση εξατομικευμένων τεχνικών που θα βοηθήσουν στην επικοινωνία με
τον προαναφερόμενο πληθυσμό πιο στενά , αναλόγως με τα χαρακτηριστικά των
νέων ανθρώπων.
3) Προώθηση της αποτελεσματικής νεανικής δουλειάς.
4) Προώθηση της έννοιας του να δουλεύεις με νέους μετανάστες.
5) Προώθηση της εθνικής συνεργασίας μεταξύ νεανικών οργανισμών.
https://drive.google.com/drive/folders/1DLaBP3lPGxRv3adbl3MfcI79uGQM6hX?usp=sharing
MILE – My Informal Learning Experience (Ελλάδα)
Το πρόγραμμα MILE ασχολείται με άτομα που μετακομίζουν στην Ευρώπη (
πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο που στερούνται τυπικών προσόντων
αλλά έχουν πολύτιμες εμπειρίες που κέρδισαν κατά την διάρκεια της εργασιακής τους

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν ".

| 35

DELIVERABLE TITLE

ζωής, οικογενειακές ή άλλες δραστηριότητες. Αυτές οι εμπειρίες μπορεί να γίνουν
προσόντα όπου θα τους βοηθήσουν να συμμετέχουν επιτυχώς στην φιλοξενούμενη
χώρα. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να υποστηρίξει τους δικαιούχους στο
να αναγνωρίσουν/να αποθηκεύουν τις εμπειρίες τους με σκοπό να αυξήσουν τις
πιθανότητες απασχολησιμότητάς τους.
https://drive.google.com/drive/folders/191633WJjZ2yKuc22iAiOFY9x3YodiXeu?usp=sh
aring
EVA Project (Video CV) (Ελλάδα)
20 ώρες συμβουλευτικών συνεδριών μαζί με κινηματογράφηση για να βοηθήσεις
τους νέους που έχουν ανάγκη στην διαδικασία εύρεσης δουλειά, ώστε να
αποτυπώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους, ειδικά για μετανάστες που δεν
έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
https://drive.google.com/drive/folders/15sLeX2UlzMKevtiV61RTyZ9BF0Nmv3G9?usp=
sharing
Basic Windows 10 and internet (Βέλγιο)
Επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα πάνω στις βασικές λειτουργίες των windows 10 για
απολύτως αρχάριους.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVEnfpu2sSlpEZ21NdWVnTTQ?usp=sharing
Basic Excel (Βέλγιο)
Επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα πάνω στα βασικά του Microsoft Excel.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVEnfpu2sbTUtMnp1eEFwdmc?usp=sharing
How to record your dragon (Ισπανία /Καταλονία)
Με το εργαστήρι ‘How to record your dragon’ εισάγουμε τους συμμετέχοντες στον
κόσμο της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Σε ομάδες δημιουργούν ένα
οπτικοακουστικό έργο με πολιτιστικό περιεχόμενο (1 -2 λεπτά το πολύ ), περνώντας
από τα διάφορα στάδια της παραγωγής βίντεο. Προετοιμασία ,παιχνίδι ρόλων,
δημιουργία πίνακα διάταξης: σενάριο , χαρακτήρες και μουσική επένδυση.
Επεξεργασία τελικής παραγωγής και κοινοποίηση.
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https://drive.google.com/drive/folders/1eI71W_gZkk83fOjrI59xpcWViPdayFtr?usp=sh
aring
Cardboard Sphere Space (Ισπανία /Καταλονία)
Εξέφρασε την γνώμη σου για τον κόσμο μέσω τρισδιάστατων εικόνων και πρόσθεσε
τις συνεισφορές σου σε έναν μεγάλο χάρτη του κόσμου .
1) Προσάρμοσε το χαρτόνι
2) Εγκατέστησε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας
3) Εξερεύνησε το WMC
4) Κατασκεύασε μια τρισδιάστατη εικόνα
5) Δημοσίευσέ το σε έναν χάρτη
https://drive.google.com/drive/folders/1K_721am3QaFTCLtH2PDkHjbM_EzovSLl?usp=
sharing
TASTAm (Ισπανία /Καταλονία)
Κοινωνικογλωσσικό καλωσόρισμα, συναισθηματικές ικανότητες, κοινωνικές
ικανότητες και ομαδική δουλειά και Craft Tastet και προσανατολισμός του ατομικού
επαγγελματικού έργου. Οργανώνουμε ''tastets'' ανάλογα με τις ανάγκες των νέων
ανθρώπων. Κατά την διάρκεια του 2016-2017 μαθήματος φτιαχτήκαν τα ακόλουθα
tastets: Tastet της επισκευής κομπιούτερ, tastet κομμωτικής, tastet βαφής τοίχων,
tastet βοηθητικού μαγειρέματος, tastet σερβιτόρων, tastet επισκευής ποδηλάτων.
Επίσης υλοποιούμε συγκεκριμένες δραστηριότητες για να συμπληρώσουμε την
διδασκαλία και να δουλέψουμε πάνω σε ομαδική συνοχή, όπως εκδρομές, κρουστά
και εργαστήρια σεξουαλικότητας, ανάμεσα σε άλλα.
https://drive.google.com/drive/folders/16SRxs7Nprt1LQ8XLfQcTieNt8_U3PlM?usp=sharing
RavalFab (Ισπανία /Καταλονία)
Το RavalFab προσφέρει μια σειρά από εργαστήρια που επικεντρώνονται στον
προγραμματισμό (οπτικό και κωδικοποιημένο) ρομποτικό και ηλεκτρονικό και μια
ανοιχτή πηγή τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αυτό μας επιτρέπει να δουλέψουμε
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ψηφιακά ,χωριστά για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγου και χωριστά για θέματα
φύλλου. Επικοινωνιακές ικανότητες των συμμετεχόντων, ομαδική δουλειά ,
συνεργασία και υπολογιστική και αφηρημένη σκέψη, είναι οι βασικές κατευθύνσεις
του προγράμματος.
https://drive.google.com/drive/folders/1CO2HTyX3NkpxDlQj9QcP5FMNo_QhRVD6?us
p=sharing
RefugeesIN Course (Πορτογαλία)
Βασιζόμενοι σε μια συμμετοχική, ολιστική, μαθητο-εστιαζόμενη και κινηματόγραφοβασιζόμενη μάθηση παραδειγμάτων, οι ενήλικοι εκπαιδευτές (ή πρόσφυγες)
δουλεύουν μέσα σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον (ενήλικοι εκπαιδευτές και πρώην ή
νεοεισερχόμενοι πρόσφυγες) πλαισιωμένοι από μια δημιουργική διαδικασία τους
επιτρέπουν να μάθουν κάνοντας. Χρησιμοποιούν μια νέα μεθοδολογία κατόπιν
μεσολάβησης σινεμά ή δημιουργώντας δικές τους διδακτικές πηγές (ντοκιμαντέρ). Το
σινεμά χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να παραβιάζονται τα στερεότυπα και να
απεικονίζονται εμπνευσμένες ιστορίες από καλά συμπεριλαμβανομένους πρώην
πρόσφυγες, που αναμένονται να είναι πρότυπα για τους νεοεισερχόμενους. Οι
ενήλικες εκπαιδευτές, με την καθοδήγηση των έμπειρων κινηματογραφιστών
ντοκιμαντέρ, κάνουν έρευνα, γράφουν, παράγουν και σκηνοθετούν το δικό τους
σύντομο ντοκιμαντέρ-ταινία σε στενή συνεργασία με τους μείζων ''πελάτες
''ενήλικους μαθητές των μεταναστών /προσφύγων.
https://drive.google.com/drive/folders/1OAehxOxlgtydSQn4u5wlP8qosrKGWh3?usp=sharing

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δεδομένου της μεγάλης ποικιλίας των υποβαλλόμενων μεθόδων, έπρεπε να βρούμε
έναν τρόπο να τα οργανώσουμε και να κάνουμε μια επιλογή που βγάζει νόημα. Το
πρόγραμμά μας πρέπει να είναι ρεαλιστικό στην εφαρμογή, αλλά χωρίς να θυσιάζει
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κάποιον από τους κύριους στόχους μας και να λάβουμε υπόψιν την φιλοσοφία που
περιγράψαμε στην μεθοδολογία του έργου .
Με την επικέντρωση των 4 ενοτήτων που αναφέρονται παραπάνω, το καταφέραμε
αυτό. Το επόμενό μας βήμα είναι να φτιάξουμε τα περιεχόμενα του προγράμματος
και τις κατευθυντήριες γραμμές και να τα δοκιμάσουμε στην επόμενη φάση του
έργου Digital Welcome (2 εκπαιδευτές προσωπικού με κάθε συνεργάτη). Αυτό θα
γίνει επίσης σε επίπεδο εκπαιδευόμενου με εκπαιδευόμενο: Συνεργάτες θα
διδάσκουν ο ένας στον άλλον έχοντας υπόψιν τους τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των
άλλων. Στο επόμενο στάδιο, αυτές οι ικανότητες και γνώσεις θα περαστούν στους
νέους μέντορες (υπήκοοι τρίτων χωρών) που είναι οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου
του Digital Welcome. Αυτοί με την σειρά τους θα κάνουν εργαστήρια σε μικτά γκρουπ
ντόπιων και υπηκόων τρίτων χωρών.
Παρόλο που η επιλογή έχει γίνει, είμαστε σίγουροι ότι οι μη επιλεγμένες πρακτικές θα
είναι χρήσιμες για το μέλλον. Είναι πολυτέλεια να έχεις τόσο πλούσιες μεθόδους που
μπορούν να εφαρμοστούν σε μεταγενέστερο στάδιο ή να χρησιμοποιηθούν σαν
ενίσχυση αν κάτι δεν δουλέψει όπως αναμένεται.
Ευχόμαστε αυτή η καλύτερη πρακτική αναφορά να σας εμπνεύσει τόσο, όσο
ενέπνευσε κι εμάς.
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