
 
 

 
 

 
 

 
Καλώς ήρθατε στο 4ο ενημερωτικό δελτίο του 

RADIAL 

 
 Με χαρά ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του έργου 

Erasmus+ με τίτλο «Ανακυκλωμένη Τέχνη για Ευάλωτους 

Ενήλικες Εκπαιδευόμενους – RADIAL».  

Το RADIAL, μέσα από τις δράσεις του, στόχο είχε να 
συνδράμει στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων και την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, με την ανάπτυξη του 
Εγχειριδίου Εκπαιδευτών για «Εργαστήρια Ανακυκλωμένης 

Τέχνης» καθώς και του Διαδικτυακού μαθήματος για την 
Επιχειρηματικότητα, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτές 

ενηλίκων, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και 
στοχεύουν να γίνουν επιχειρηματίες. 

 
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης 7 τελικές 
εκδηλώσεις, με 257 συμμετέχοντες συνολικά, μεταξύ 
Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2022, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία 
και την Ιταλία.  
 

Οι συμμετέχοντες/ουσες ήταν μετανάστες/ριες, 
πρόσφυγες, άτομα από εθνικές μειονότητες, καθώς 
και εργαζόμενοι/ες σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
κοινωνικά δίκτυα και δίκτυα εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Πάνω από 250 ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στις 

τελικές εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του 

έργου  
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https://eu-radial.com/wp-content/uploads/2022/05/RADIAL_IO1_Trainers-Manual_Greek.pdf
https://rj4all.uk/online/courses/radial/
https://rj4all.uk/online/courses/radial/


 
 

 
 

  
Πιο συγκεκριμένα: 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τελική εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 19 
Οκτωβρίου 2022, στο Κοινοτικό 
Κέντρο της RJ4All, στο Λονδίνο, στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας, με 
τίτλο “Teaching Green”.  Από τις 56 
συνολικά συμμετοχές, η πλειονότητα 
ήταν γυναίκες, προερχόμενες από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, 
την Ιαπωνία, την Κίνα, τις ΗΠΑ, την 
Ισπανία, την Ιταλία, την Ινδία, την Κύπρο, την Καραϊβική, την 
Ιρλανδία και τη Νέα Ζηλανδία. Στην εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια σχετικά με τη μη σπατάλη 
τροφίμων, την ανακύκλωση ρούχων και την ανακυκλωμένη 
τέχνη, ενώ οι συμμετέχουσες συνέβαλαν στη συζήτηση με 
καινοτόμες ιδέες ανακύκλωσης. 
 
Στη Γερμανία, η τελική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 

10 Σεπτεμβρίου 2022, στο 

Congress Zentrum, της 
αγροτικής περιοχής του Suhl, 
στη Θουριγγία. Συνολικά 
συγκεντρώθηκαν 32 
συμμετοχές, κυρίως από 
γυναίκες, μεταξύ των οποίων 
εκπαιδεύτριες ενηλίκων, 

κοινωνικοί λειτουργοί, μαθήτριες, εθελόντριες, και 
μετανάστριες εκπαιδεύτριες που ασχολούνται με τον 
«πράσινο» τρόπο ζωής. Η παρουσίαση των δράσεων του 
RADIAL οδήγησε σε πρωτότυπες συζητήσεις και εξαιρετική 
ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες. 
 



 
 

 
 

Στη Βουλγαρία η τελική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
29 Σεπτεμβρίου 2022, στο 
ξενοδοχείο Bolyarski – Αίθουσα 
Ολομέλειας, στην περιοχή Βελίκο 
Τύρνοβο. Η εκδήλωση είχε τίτλο 
“Μαζί μπορούμε” με συνολικά 39 
συμμετέχοντες/ουσες, μεταξύ 
των οποίων αρκετοί/ές 
εκπρόσωποι των Ρομά. Η 
εκδήλωση συνδύασε 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις, 
όπως εργαστήρια και ομαδικές συζητήσεις. Τα σχόλια ήταν 
ενθουσιώδη, με πολλούς συμμετέχοντες να περιγράφουν το 
έργο ως «κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια».
 
 
Στην Ελλάδα, η τελική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις  20 

Σεπτεμβρίου 2022, στον 
κοινωνικό χώρο Σχεδία Home, 
στην Αθήνα. Η εκδήλωση είχε 
τίτλο “«Η ανακυκλωμένη τέχνη ως 
ευκαιρία επιχειρηματικότητας: 
Success Stories από την Ελλάδα 
και την Ευρώπη»”, στην οποία 
συμμετείχαν 31 
ενδιαφερόμενοι/ες, μεταξύ των 

οποίων πολίτες τρίτων χωρών από Τουρκία και Ουκρανία, 
αλλά και μετανάστες/στριες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως  η Ρουμανία και η Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της δράσης, 
οι παρευρισκόμενοι/ες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το 
εργαστήρι “Σχεδία art” που στεγάζεται στον χώρο και 
αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που προσφέρει σε 
άστεγους ανθρώπους την ευκαιρία να επανενταχθούν στην 
τοπική αγορά μέσω της δημιουργίας χειροτεχνιών από 
ανακυκλώσιμα υλικά. Συνολικά, οι παρευρισκόμενοι/ες 
δήλωσαν ότι η εκδήλωση, αλλά και ο σκοπός του RADIAL, 
τους ενέπνευσαν. 
 



 
 

 
 

Στην Κύπρο, η τελική 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις 8 Οκτωβρίου 2022, στον 
χώρο καλλιτεχνικής 
συνάντησης Εντός των τεχνών, 
στη Λευκωσία. Η εκδήλωση 
είχε τίτλο “Εθνικό Σεμινάριο: 
Circular Economy-Walk the 
Talk” και συνολικά 
παρευρέθηκαν 44 συμμετέχοντες/ουσες, μεταξύ των οποίων 
σχεδιαστές βιώσιμης μόδας, καλλιτέχνες που ασχολούνται με 
τη δημιουργική ανακύκλωση, αλλά και πολίτες τρίτων χωρών 
της Ασίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσουν ραπτομηχανές για να μετατρέψουν τα 
ενδύματα σε τσάντες και έτσι να συζητήσουν την ιδέα της 
επαναχρησιμοποίησης. Σε γενικές γραμμές, το ευρύ 
ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων ανέδειξε την ανάγκη για 
συνέχιση του RADIAL στο μέλλον. 
 

Στην Ισπανία, η τελική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 
Σεπτεμβρίου 2022, στο Hostal Persal, στη Μαδρίτη. Την 

εκδήλωση παρακολούθησαν 17 
άτομα, ανάμεσά τους 
συμμετέχοντες/ουσες από τη 
Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη 
Γερμανία, την Ισπανία, την 
Ουκρανία, την Ιταλία, τη 
Μεγάλη Βρετανία και την 
Πολωνία. Η εκδήλωση είχε 
μορφή εργαστηρίου, όπου οι 

συμμετέχοντες/ουσες μελέτησαν την πρακτική εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων του RADIAL. Οι καινοτόμες πρακτικές της 
ανακυκλωμένης τέχνης και των φιλικών προς το περιβάλλον 
μεθοδολογιών ενέπνευσαν τους παρευρισκόμενους/ες, οι 
οποίοι/ες εξέφρασαν επίσης τον ενθουσιασμό τους για το 



 
 

 
 

αναλυτικό περιεχόμενο, αλλά και την παροχή πιστοποίησης 
μετά το πέρας του εργαστηρίου. 

Στην Ιταλία, η τελική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28 
Νοεμβρίου 2022, στην αίθουσα συνεδρίων του Ιδρύματος 
Caritas Ambrosiana, στο 
Μιλάνο. Η εκδήλωση εστίασε 
στο ζήτημα της πράσινης 
μετάβασης και της κοινωνικής 
ένταξης, προσελκύοντας 
συνολικά 38 
συμμετέχοντες/ουσες, κυρίως 
εκπαιδευτές ενηλίκων, 
κοινωνικούς λειτουργούς και 
εθελοντές που εργάζονται με 
ενήλικες, αλλά και εκπροσώπους επιφανών ιδρυμάτων και του 
Ευρωκοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της δράσης, 
συζητήθηκε το ηλεκτρονικό μάθημα Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (CPD) για την εκπαίδευση 
επαγγελματιών στην υποστήριξη ευάλωτων ενηλίκων 
εκπαιδευομένων καθώς και η σπουδαιότητα της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ένταξης 
ευάλωτων ομάδων στη σύγχρονη αγορά εργασίας. 

 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα:  
www.eu-radial.com  

Facebook: Recycled Arts for Disadvantaged Adult Learners 
https://www.facebook.com/radialproject20/ 

 
Για το πιστοποιημένο ηλεκτρονικό μάθημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (CPD) και εκπαίδευσης επαγγελματιών στην υποστήριξη 
ευάλωτων ενηλίκων εκπαιδευόμενων ώστε να γίνουν επιχειρηματίες, 

ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://rj4all.uk/online/courses/radial/  

 

http://www.eu-radial.com/
https://www.facebook.com/radialproject20/
https://rj4all.uk/online/courses/radial/

