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Αγαπητοί Europe4all ακόλουθοι, 

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά! Είθε το 2023 να είναι γεμάτο θαύματα στη ζωή σας! 
 

EUROPE4ALL ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΊΑ       www.europe4all.net 

Το έργο ‘Europe4All - European Digital Cultural Heritage and Values for Migrant Empowerment and Inclusion in Adult 
Education’ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και των αξιών και στην υποστήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και στην οικοδόμηση αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ 
των νεοαφιχθέντων και των κοινοτήτων υποδοχής. Οι νεαροί μαθητές με και χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο 
συνεργάζονται για να δημιουργήσουν βίντεο που τεκμηριώνουν και εξερευνούν κοινές εμπειρίες. Τα βίντεο 
περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και ιστορικών παραδειγμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συνάφειά 
της με αυτές τις εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα ξεκινήσουν μια συζήτηση σχετική με αυτές τις αξίες. 

Το έργο θα αναπτύξει πρακτικά εργαλεία για την παραγωγή ψηφιακών ταινιών από νέους ενήλικες με και χωρίς ιστορικό 
μετανάστευσης και θα σχεδιάσει υλικό για να δώσει στους εκπαιδευτές ενηλίκων συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς να 
χρησιμοποιήσουν τα βίντεο. 

 

Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Europe4all; 

Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πάνω σε τι δουλεύουμε τους τελευταίους μήνες! 

 
Ανάλυση Αναγκών 

Για να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ομάδων-στόχων όταν μιλούν για δεξιότητες στην 
ψηφιακή κινηματογράφηση, ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και 
δεξιότητες στη διαπολιτισμική επικοινωνία, οι εταίροι του έργου έχουν πραγματοποιήσει έρευνα στις 
χώρες τους.  Κάντε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που παρουσιάζονται οπτικά. 

 
Europe4All  Ψηφιακή Παραγωγή Ταινιών για αρχάριους: Ένας πρακτικός 
οδηγός για την παραγωγή βίντεο συνοδευόμενος από συνοπτικά ενημερωτικά 
φυλλάδια 

Οι Οδηγοί και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια βρίσκονται πλέον διαδικτυακά στον ιστότοπο ως 
διαδραστικό έγγραφο σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά 
εδώ 

http://europe4all.net/
https://www.pressureline.nl/eu4all/Infographic.pdf
https://www.europe4all.net/outcomes.html
https://www.europe4all.net/outcomes.html
https://www.europe4all.net/outcomes.html
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Europe4All Βιντεοθήκη: Μια συλλογή βίντεο που παράγονται από μετανάστες 
και γηγενείς μαζί 

Οι εταίροι βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία δημιουργίας των ομάδων με τους γηγενείς 
και τους μετανάστες νέους ενήλικες. Οι ομάδες εργάζονται για να αποφασίσουν τα θέματα και να 
γράψουν τα σενάρια για τα βίντεό τους. Έχουμε ήδη ένα αποκλειστικά για να παρακολουθήσετε εδώ 
 

Europe4all Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

Οι εταίροι συλλέγουν χρήσιμες καλές πρακτικές για εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με το θέμα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των ευρωπαϊκών αξιών. Θα αναπτυχθούν επίσης σχέδια μαθημάτων 
για την υποστήριξη εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των βίντεο που θα 
παραχθούν από την κοινοπραξία.   
 

Διακρατική συνάντηση 

Οι εταίροι είχαν τη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του έργου στις  14 Δεκεμβρίου του 2022, όπου 
συζήτησαν την πρόοδό τους στην παραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου και συμφώνησαν για τα 
επόμενα βήματα και τις προθεσμίες.  

 

              

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaAr_U_AZOo
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EUROPE4ALL 

• να βοηθήσει τους ενήλικες μετανάστες να μάθουν περισσότερα για την πολιτιστική 
κληρονομιά και τις αξίες που μοιράζονται οι άνθρωποι στην Ευρώπη 

• να βοηθήσει τους (νέους) ενήλικες να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργικότητας μέσω της 
ανάπτυξης προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω βίντεο 

• βελτίωση των δεξιοτήτων στη διαπολιτισμική επικοινωνία 
• να παρέχει στους εκπαιδευτικούς και/ή τους μη τυπικούς εκπαιδευτές που υποστηρίζουν τους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους εργαλεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών της Ευρώπης 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

K8 Institut für strategische Ästhetik (Γερμανία, συντονιστής του έργου) 

The Hub Nicosia Ltd (Κύπρος) 

Vienna Association of Education Volunteers (Αυστρία) 

EURelations GEIE (Ιταλία) 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας (Ελλάδα)  

Pressure Line (Ολλανδία) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www. 
europe4all.net ή επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου  
(τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας). 
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 
συγγραφέα και ηΕπιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

http://europe4all.net/

