Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του RADIAL!
Στόχος του δελτίου είναι η δημιουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών για όλους
όσους ενδιαφέρονται για την κοινωνική ένταξη και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
μεινοκτούντων ομάδων και παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη.
Σκοπός μας είναι, μέσω του ενημερωτικού δελτίου, να παρέχουμε τακτική ενημέρωση αναφορικά
με την πρόοδο του έργου, σημαντικά ευρήματα αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες
σχετικά με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένων δημοσιεύσεων,
ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων. Ένα νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου θα είναι διαθέσιμο
κάθε έξι μήνες και μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα του έργου στο Facebook για να
ενημερώνεστε για όλα τα νέα και τις εξελίξεις. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
έργου www.eu-radial.com για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το RADIAL.

Τα πιλοτικά εργαστήρια του Εγχειριδίου του
Εκπαιδευτή
«Εργαστήρια
Ανακυκλωμένης
Τέχνης» υλοποιήθηκαν με επιτυχία!
Πέντε πιλοτικά εργαστήρια υλοποιήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τη συμμετοχή
παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων προκειμένου να δοκιμάσουν και να εισηγηθούν βελτιώσεις στο
εγχειρίδιο που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου RADIAL. Το εγχειρίδιο στοχεύει να ενισχύσει τις
ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων που ασχολούνται με μειονεκτούσες ομάδες σχετικά με την
ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή, τη συνύπαρξη, την Πράσινη Συμφωνία
και τη δημοκρατία. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες στην ιστοσελίδα του έργου.
Πιλοτικά εργαστήρια οργανώθηκαν σε Κύπρο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Πιο
συγκεκριμένα:

Στη Γερμανία, η Πιλοτική Δοκιμή - Επαναχρησιμοποίηση Υλικών για τη Δημιουργία Κατασκευών
Τέχνης, εφαρμόστηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2021 με 20 εκπαιδευτικούς και εθελοντές από
κοινωνικούς

εκπαιδευτικούς

οργανισμούς,

μη

κυβερνητικούς

οργανισμούς

(ΜΚΟ)

και

πανεπιστήμια. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Werkstatt Praxis, Papenburg. Όλοι οι
κοινωνικοί λειτουργοί βρήκαν τις δραστηριότητες πολύ ενδιαφέρουσες, ενθαρρυντικές ως προς
την ενεργή συμμετοχή, ενώ δήλωσαν πως ένιωθαν υποστήριξη κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.
Το περιεχόμενο και τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων ήταν ξεκάθαρα και εύκολα κατανοητά. Το
επίκεντρο του διαλόγου ήταν το πώς οι μειονεκτούντες μαθητές και οι μαθητές με μεταναστευτικό
υπόβαθρο μπορούν να εμπλακούν στις δραστηριότητες του εγχειριδίου και πώς μπορούν να
ενσωματωθούν οι υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους τους
συμμετέχοντες ήταν η βιντεοσυνέντευξη με τοπικούς νέους εκπαιδευτικούς.
.

Στην Κύπρο, σε μια δίωρη πιλοτική δοκιμή στις 30 Ιουλίου, 19 εκπαιδευτές ενηλίκων,
περιβαλλοντικοί επιχειρηματίες, μαθητές περιβαλλοντικών σπουδών και καλλιτέχνες συμμετείχαν
για να εξετάσουν το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών και μοιράστηκαν τις σκέψεις, τις προτάσεις και τα
σχόλιά τους. Η συζήτηση περιείχε τρόπους ενσωμάτωσης των υπάρχουσων γνώσεων και
δεξιοτήτων (εθνοτικές, πολιτιστικές, επαγγελματικές) των μειονεκτούντων μαθητών στις
δραστηριότητες που παρέχονται στο εγχειρίδιο. Ένα τοπικό έργο, που ονομάζεται «Holy Trash»,
παρουσιάστηκε από τη δημιουργό του Αλεξάνδρα Παμπούκα για να τονίσει τη χρήση
ανακυκλωμένων αντικειμένων ως μέσο δημιουργίας καλλιτεχνικών έργων και να εγείρει μια
συζήτηση για τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες
μοιράστηκαν επίσης τα προσωπικά τους στοιχεία για δημιουργία μελλοντικών συνεργασιών. Δείτε
το Holy Trash της Αλεξάνδρας Παμπούκα εδώ.

Στις 17 Ιουλίου 2021, 21 εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν στην Hisarya, στην

περιοχή Plovdiv της Βουλγαρίας με κύριο στόχο να συζητήσουν, να δοκιμάσουν και να εγκρίνουν
το εγχειρίδιο. Όλοι τους με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και εμπειρίας σε επιτόπια εργασία - 5
προέρχονται από πανεπιστήμια, 8 από δημοτικά εκπαιδευτικά κέντρα κοινωνικής υποστήριξης, 4
άτομα από ΜΚΟ και 4 από εκπαιδευτικά κέντρα. Το διαφορετικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων,
μαζί με την πλούσια εργασία πεδίου τους επέτρεψε να βρουν εύκολα την κοινή γλώσσα, να
συζητήσουν τις μεθόδους διδασκαλίας και να δοκιμάσουν τις δραστηριότητες που προτείνονται
στο εγχειρίδιο. Οι καλά δομημένες θεματικές, η ξεκάθαρη γλώσσα, οι εύκολες δραστηριότητες
εκτιμήθηκαν από την ομάδα, και προτάθηκαν εισηγήσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Η
δράση σε μικρές ομάδες επέτρεψε στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις προσωπικές τους
δεξιότητες διδασκαλίας και επικοινωνίας, αλλά και να ανταλλάξουν εμπειρίες και να
δημιουργήσουν μελλοντικές συνεργασίες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις δραστηριότητες
των τοπικών ομάδων στον επίσημο ιστότοπο του EIC: www.europeinfocentre.bg

Η πιλοτική δράση στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 28 Ιουλίου 2021. Διοργανώθηκε
διαδικτυακά λόγω των περιορισμών για τον Covid-19 και της διαθεσιμότητας των συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία
μάθησης. Συνολικά, 19 εκπαιδευτές ενηλίκων συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή, οι
περισσότεροι εκπροσωπώντας δημόσιες και ιδιωτικές ΜΚΟ ή φορείς που εργάζονται με
μετανάστες και μειονεκτούντες νέους. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής παρουσιάστηκε
το έργο Radial καθώς και το υλικό που παρήχθη, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν περαιτέρω και να αξιολογήσουν και τις 6 ενότητες του Εγχειριδίου Εκπαιδευτών. Οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τα σχόλιά τους για το περιεχόμενο, να
προτείνουν βελτιώσεις και να μοιραστούν τις ιδέες και την εμπειρία τους σχετικά με τους τρόπους
με τους οποίους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο
εγχειρίδιο. Εκτός από ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις που προτάθηκαν και που θα ελήφθησαν
υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης του Εγχειριδίου, το συνολικό υλικό έτυχε μεγάλης
αποδοχής από τους συμμετέχοντες. Εκτός από την πιλοτική εφαρμογή, το Guaraní υλοποίησε
ορισμένες από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο σε ένα εργαστήριο που
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στη Μαδρίτη. Πιο συγκεκριμένα, 12 γυναίκες από
διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στο 4ήμερο εργαστήριο με την καθοδήγηση εκπαιδευτών. Τα
σχόλια των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετικά και ενώ εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το
περιεχόμενο του εγχειριδίου και όλες τις δραστηριότητες που τους ζητήθηκαν να υλοποιήσουν. Οι
εκπαιδευτές έλαβαν υπόψη τις προτάσεις για βελτίωση και αναμένουν τη διοργάνωση πολλών
ακόμα αντίστοιχων εργαστηρίων με περισσότερους συμμετέχοντες.

Η πιλοτική εφαρμογή στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14 Ιουλίου 2021.
Συμμετείχαν 18 άτομα, κυρίως κοινωνικοί φορείς με έδρα το Μιλάνο και εκπαιδευτές-μέλη του
δικτύου εργασίας του Fondazione S. Carlo. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δράσης, οι
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 5 διαφορετικές ομάδες (μία για κάθε ενότητα του εγχειριδίου)
ανάλογα με τις δεξιότητες και την εργασιακή τους εμπειρία, ενώ τους παρασχέθηκαν εκ των
προτέρων εκτενείς πληροφορίες για τον στόχο της συνάντησης. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι
συντονιστές εξέφρασαν θετικά σχόλια για το περιεχόμενο του εγχειριδίου, τα θέματα και τις
δραστηριότητές του, τη χρησιμότητά του για την ενδυνάμωση των μειονεκτούντων ατόμων καθώς
και την εστίαση στην πράσινη οικονομία, η οποία θα παίξει πρωταρχικό ρόλο στις κοινωνίες στο
μέλλον.

Επίσης,

η

μεθοδολογία

που

χρησιμοποιήθηκε

κατά
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πιλοτική

εφαρμογή,

συμπεριλαμβανομένου του προπαρασκευαστικού υλικού που στάλθηκε, κρίθηκε χρήσιμη και
κατάλληλη. Τέλος, συζητήθηκαν κάποιες προτάσεις βελτίωσης που αφορούν κυρίως τη διάρκεια
των ενοτήτων, επιπρόσθετο υλικό και πρακτικές δραστηριότητες.

Ένα διαδικτυακό μάθημα με θέμα την
Επιχειρηματικότητα για μειονεκτούντες μαθητές.
Το διαδικτυακό μάθημα για την Επιχειρηματικότητα θα προσφέρει εξατομικευμένες ευκαιρίες
μάθησης σε μειονεκτούντες ενήλικες, προκειμένου να ενισχύσουν τις νομικές τους γνώσεις και τις
επιχειρηματικές τους δεξιότητες, επιτρέποντάς τους να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και
να γίνουν επιχειρηματίες. Ειδικότερα, το διαδικτυακό μάθημα θα περιλαμβάνει έξι ενότητες που θα
επικεντρωθούν στο νομικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους
καλύτερους

τρόπους

διαμόρφωσης

μιας

επιχειρηματικής

ιδέας,

στην

ανάπτυξη

ενός

επιχειρηματικού σχεδίου, στους τρόπους διαχείρισης και αξιολόγησης μιας επιχείρησης, καθώς και
στις κύριες δραστηριότητες ενός επιχειρηματία. Τέλος, θα παρουσιαστούν, ως καλές πρακτικές,
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μεταναστών με σκοπό την ανάδειξη πραγματικών εμπειριών για
την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων σε διεθνές επίπεδο.

Το διαδικτυακό μάθημα θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε έξι γλώσσες
και θα είναι προσβάσιμο στην επίσημη ιστοστελίδα του έργου
RADIAL.

Διακρατική Συνάντηση στο Μιλάνο. Μια ευκαιρία
για τους εταίρους να συναντηθούν πριν τις
διακοπές των Χριστουγέννων.
Η 3η Διακρατική Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021 στο
Μιλάνο. Η συνάντηση είχε υβριδική μορφή καθώς οι εταίροι συμμετείχαν σε αυτήν τόσο δια ζώσης
όσο και διαδικτυακά και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πρόοδο του έργου καθώς και
για τα επόμενα βήματα. Η ομάδα του έργου έτυχε θερμής υποδοχής από τον Ιταλό εταίρο
Fondazione S. Carlo, ο οποίος είχε επίσης οργανώσει μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη στον Μυστικό
Δείπνο του Λεονάρντο ντα Βίντσι στην καρδιά του Μιλάνου. Οι εταίροι θα συναντηθούν για μια
τελευταία φορά στο Λονδίνο πριν την ολοκλήρωση του έργου

Θερμές ευχές από την ομάδα του RADIAL!
Ενόψει της εορταστικής περιόδου, η ομάδα του RADIAL θα ήθελε να σας ευχηθεί Καλά
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος! Θερμές ευχές για μια ξεκούραστη και γεμάτη υγεία
εορταστική περίοδο! Μείνετε συντονισμένοι για να λάβετε περισσότερες ενημερώσεις για το έργο
μας!

