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Ενημερωτικό Δελτίο

Αν και ο κορονοϊός έχει επηρεάσει δραστικά τη ζωή μας, είναι σημαντικό να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε
στις αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία. Και στο PROM-PAR το καταφέραμε αυτό. Αντικαταστήσαμε
γρήγορα τις πολύ αγαπημένες διαπροσωπικές συναντήσεις με διαδικτυακές και έτσι πραγματοποιήθηκε η
συνάντηση των εταίρων, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 23 και 24 Ιουνίου μέσω
zoom.

Αρχικά, αφιερώσαμε λίγο χρόνο για την αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων, ενώ στη συνέχεια το ρίξαμε στη
δουλειά. Το πρώτο θέμα ήταν η αναθεώρηση και ο τελικός έλεγχος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του
έργου. Η πλατφόρμα αυτή πρεσβεύει το αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνοντας υλικό που σχετίζεται
με την ενσωμάτωση και την εκμάθηση άλλων πολιτισμών, καθώς και τρόπους προσαρμογής. Η τελική έκδοση
της πλατφόρμας οριστικοποιήθηκε μετά από ορισμένες μικρές αλλαγές και τελευταίες μεταφράσεις, αφού
είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά, δανέζικα και βουλγαρικά. Πλέον όλα είναι έτοιμα και η
πλατφόρμα είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη σε όλους, έτσι ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε και να μάθετε
πολλά από το διαθέσιμο υλικό, κάτι για το οποίο είμαστε σίγουροι πως θα κάνουν τα μέλη της ομάδας
στόχου του έργου μας. 
Οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις τελευταίες προσαρμογές στη διαδικασία χορήγησης
πιστωτικών μονάδων ECTS. Ναι, πολύ καλά διαβάσατε! Οι πιστωτικές αυτές μονάδες που χορηγούνται στα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χορηγούνται και μέσω της παρακολούθησης των μαθημάτων στην
εκπαιδευτική πλατφόρμα του PROM PAR. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κάποιος, ολοκληρώνοντας τα
μαθήματα του έργου, να ενισχύσει τόσο τις γνώσεις του σχετικά με τις καθημερινές πρακτικές στην Ευρώπη
για την ευκολότερη ένταξή του στις χώρες υποδοχής όσο και να εξελίξει τις δεξιότητές τους. Μέσω της
χορήγησης μονάδων ECTS μέσω των μαθημάτων του PROM PAR επιτυγχάνεται ο στόχος της Ε.Ε. να προάγει
τη μάθηση σε όλα τα στάδια της ζωής.
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Ενημερωτικό Δελτίο

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες του έργου όπως
οι δράσεις διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του. Αυτά
περιλαμβάνουν τη διά ζώσης εορταστική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στη Βερόνα, καθώς και την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του έργου μέσω διαδικτυακής εκδήλωσης που
διοργανώθηκε από τον Έλληνα εταίρο.

Συνολικά, η συνάντηση κύλησε ομαλά με τους εταίρους να συζητούν για
τις δραστηριότητες που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο του έργου
ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες. Παρόλο που οι διαδικτυακές
συναντήσεις αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και λειτουργικές, όλοι οι
εταίροι ανυπομονούν να συναντηθούν και πάλι διά ζώσης για να
συνεχίσουν τη συνεργασία και να αναπτύξουν ιδέες και νέες προτάσεις
για μελλοντικά έργα παρόμοια με το PROM PAR. 



Προωθώντας το έργο από την Κύπρο έως την Βουλγαρία
Έχοντας ολοκληρώσει την εκπαιδευτική πλατφόρμα και διαθέτοντας ένα ευρύ υλικό προς διάχυση
και στον υπόλοιπο κόσμο, οι εταίροι ανέλαβαν τη διεξαγωγή τοπικών εκδηλώσεων για την
προώθηση των εργαλείων μάθησης και διδασκαλίας. Απευθυνόμενοι σε επαγγελματίες και
εθελοντές, καθώς και σε εκπαιδευτικούς και μετανάστες, οι εκδηλώσεις κατάφεραν να στοχεύσουν
σε ένα μεγάλο κοινό με διαφορετικούς τρόπους.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του PROM PAR

Τώρα μπορείτε να επισκεφθείτε την εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος ακολουθώντας
τον σύνδεσμο https://prompar.vcc.vifin.dk/. Εάν είστε νέος χρήστης της πλατφόρμας, μπορείτε να
εγγραφείτε μέσω της επιλογής «Δημιουργία χρήστη» καταχωρώντας το email σας. Μπορείτε επίσης,
χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή σας, να περιηγηθείτε στην πρώτη ενότητα του πρώτου
μαθήματος προκειμένου να ρίξετε μια ματιά στην πλατφόρμα και στο υλικό της. 
Αφού αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα, θα μπορέσετε να δείτε τις διαφορετικές ενότητες
και υποενότητες των μαθημάτων και να παρακολουθήσετε όσες επιθυμείτε. Υπάρχει η δυνατότητα
μετάφρασης του κειμένου σε άλλες γλώσσες μέσω της επιλογής του μπλε πλαισίου στις σελίδες
περιεχομένων. Η μετάφραση γίνεται αυτόματα μέσω του google translate.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της κάθε ενότητας, μπορείτε να συμπληρώσετε το
τεστ αξιολόγησης το οποίο είναι διαθέσιμο στο μενού. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να
αξιολογήσετε τη γνώση σας και να συγκεντρώσετε πιστωτικές μονάδες ECTS. Συμπληρώνοντας τις
ερωτήσεις και των 5 μαθημάτων θα λάβετε συνολικά 5 ECTS (1 μονάδα για το κάθε μάθημα).

https://prompar.vcc.vifin.dk/


Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας στην Κύπρο φιλοξένησε
μια ημερήσια εκδήλωση για επαγγελματίες πρώτης γραμμής
που παρέχουν υποστήριξη σε υπηκόους και πρόσφυγες
τρίτων χωρών. Η εκδήλωση έδωσε στους 20 συμμετέχοντες
την ευκαιρία να γνωρίσουν τους στόχους και τα
αποτελέσματα του έργου, καθώς και τους τρόπους χρήσης
των εργαλείων του έργου στο μέλλον. Στη διάρκεια της
εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να
δοκιμάσουν την πλατφόρμα και εξέφρασαν το ενδιαφέρον
τους για το περιεχόμενό της. Ειδικότερα, τόνισαν τη
δυνατότητα χρήσης της στην καθημερινή τους πρακτική
δίνοντας έμφαση στην ενότητα 3 που αφορά ειδικά
λειτουργίες και πρακτικές της καθημερινή ζωής. 

Στη Hisarya της Βουλγαρίας, την εκδήλωση διάρκειας 4,5 ωρών που διοργάνωσε
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης παρακολούθησαν 16 εκπαιδευτικοί και
διευθυντές από εκπαιδευτικά κέντρα και τοπικές/περιφερειακές αρχές. Ο τίτλος
της εκδήλωσης ήταν πώς να διδάξεις τη δημοκρατική συμμετοχή και ένταξη σε
μειονεκτούσες ομάδες και μετανάστες. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
έργου, ανταλλάχθηκαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τα θέματα συνεργασίας με
την ομάδα-στόχο, ενώ συζητήθηκαν οι τρόποι εύρεσης και χρήσης πόρων της ΕΕ.

Οι παρουσιάσεις έδωσαν χώρο για ερωτήσεις και συζήτηση σχετικά με την
πλατφόρμα και τη δυνητική χρήση της στη διδασκαλία μαθημάτων πολιτειακής
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, διοργάνωσε μια διαδικτυακή
ημερίδα με τη συμμετοχή 28 ατόμων. Ειδικότερα, ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες
που δουλεύουν στενά με την ομάδα στόχο, εθελοντές καθώς και μέλη μεταναστευτικών και
προσφυγικών κοινοτήτων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα καθώς και η
εκπαιδευτική πλατφόρμα με τα πέντε μαθήματα. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να
περιηγηθούν στην πλατφόρμα και να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες και το περιεχόμενό της. Οι
συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό με την ποικιλία των θεμάτων που
καλύπτουν τα μαθήματα του έργου και δήλωσαν πρόθυμοι να διαχύσουν την πλατφόρμα σε μέλη της
ομάδας-στόχου με τα οποία συνεργάζονται. Ιδιαιτέρως θετικά ήταν τα σχόλια και για τις πιστωτικές
μονάδες ΕCTS που μπορεί να λάβει κάποιος μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. 



Στη Βερόνα της Ιταλίας, ο Ιταλός εταίρος Glocal Factory πραγματοποίησε την εκδήλωση με
επίκεντρο την ενεργό και δημοκρατική συμμετοχή των μεταναστών στις κοινότητες υποδοχής τους.
Με τους 40 συμμετέχοντες να εκπροσωπούν τόσο επαγγελματίες όσο και μετανάστες, η εκδήλωση
πρόσφερε διάλογο μέσω συζήτησης στρογγυλής τραπέζης. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η
στέγαση, η εκπαίδευση και η εργασία για μετανάστες - από τη φάση υποδοχής έως τη φάση της
ένταξης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δείπνο και μουσική από την hip-hop μπάντα Stregoni, που
αποτελείται από μετανάστες μουσικούς και την μπάντα 4syde, η οποία αποτελείται από νέους
μουσικούς από τη Βερόνα με κοινωνικό στίχο στα τραγούδια τους.

Στη Δανία, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, και θα είναι ένα περίπατος στην
πόλη που θα οργανωθεί από τον φορέα VIFIN. Στη διάρκεια της διαδρομής αυτής, οι συμμετέχοντες
θα μπορούν να ξεναγηθούν σε διάφορα σημεία πολιτιστικής, ιστορικής, κοινωνικής και δημοκρατικής
σημασίας στην πόλη Βέιλε, ενώ την περιήγηση αυτή θα συνοδεύει ένα μουσικό κομμάτι εμπνευσμένο
από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μετά την ξενάγηση, θα ακολουθήσει η παρουσίαση
του έργου με αναφορά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και τα υπόλοιπα διαθέσιμα εργαλεία, ενώ η
εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των παρευρισκομένων. Στην
εκδήλωση θα συμμετέχουν μετανάστες και άλλοι ενδιαφερόμενοι. 

Τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια;
Το έργο PROM PAR ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2021 και μετά το τέλος του, τα τελικά παραδοτέα
και τα αποτελέσματα που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της διετούς υλοποίησής του θα είναι
πλήρως διαθέσιμα για το κοινό. Στο διαθέσιμο υλικό θα συμπεριλαμβάνονται τόσο η διαβούλευση με
τους ενδιαφερόμενους φορείς που πραγματοποιήθηκε στην αρχή του έργου, όσο και η ενότητα
Link2Community της ιστοσελίδας του έργου, όπου μπορεί κανείς να βρει επιπρόσθετο υλικό αναφορικά
με την πολιτειακή εκπαίδευση.

Επίσης, η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου ολοκληρώθηκε και περιλαμβάνει πλούσιο εκπαιδευτικό
υλικό, μεταφρασμένο στις γλώσσες των εταίρων, σε θέματα πολιτειακής εκπαίδευσης. Ο Οδηγός
Μαθημάτων, που είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα, θα σας κατευθύνει και θα σας βοηθήσει στην
περιήγησή σας σε αυτήν. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη και  μετά το τέλος του έργου
δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους χρήστες να εγγραφούν και να εξερευνήσουν το διαθέσιμο υλικό. 
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