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Καλώς ορίσατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του ευρωπαϊκού σχεδίου μας Erasmus+ 
Διαπολιτισμική Κατάρτιση Εκπαιδευτών (Intercultural Training for Educators- InterTrainE). Το 27 
μηνών διάρκειας σχέδιο (2018-2020) συντονίζεται από το πανεπιστήμιο Heriot-Watt με 
συντονίστρια την Δρ. Κατερίνα Στράνη, από το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών. 

Στο ευρωπαϊκό σχέδιο InterTrainE συμμετέχουν 7 εταίροι από 4 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, 
Φιλανδία, Ιταλία και Ελλάδα) και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού προγράμματος 
κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων μεταναστών. Οι εταίροι είναι: 

• Heriot-Watt University, Ηνωμένο Βασίλειο 

• Creative Learning Programmes (CLP), Ηνωμένο Βασίλειο 

• Il Sicomoro, Ιταλία 

• Studio Risorse, Ιταλία 

• Περιφέρεια Κρήτης /K.E.KA.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ελλάδα 

• European Education & Learning Institute, Ελλάδα 

• Learning for Integration ry, Φιλανδία 

Συγκεκριμένα, το σχέδιο θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πρότυπα 
πιστοποίησης, εξειδικευμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θα παράγει επίσης ένα εγχειρίδιο 
εκπαιδευτών, συμπεριλαμβάνοντας το θεωρητικό πλαίσιο των βασικών εννοιών, τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και το ίδιο το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και όπου 



είναι δυνατόν, μελέτες περίπτωσης. Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά θα μεταφορτωθούν σε μια 
πλατφόρμα εκπαίδευσης(MOOC). 

Τον Μάρτιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο της Κρήτης μια Κοινή Εκδήλωση 
Εκπαίδευσης Προσωπικού, όπου οι εταίροι θα υλοποιήσουν πιλοτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και θα εφαρμόσουν τα εκπαιδευτικά υλικά, προτού οριστικοποιηθούν και παρουσιαστούν στο 
Τελικό Συνέδριο στο Εδιμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων θα διοργανωθούν σε κάθε χώρα το 2020 (Μείνετε 
συντονισμένοι για εξελίξεις!). 

Η δεύτερη συνάντηση μας έλαβε χώρα στη Ματέρα στις 11-12 Απριλίου 2019.  

 

1 – Η Ματέρα είναι η Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα 2019! 

              Οι εταίροι συναντήθηκαν στα γραφεία του Studio Risorse και συζήτησαν: 

• Τις προτάσεις τους για τα Πνευματικά παράγωγα 1 and 2 (ανάλυση αναγκών 
Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων μεταναστών). Περισσότεροι από 
250 εκπαιδευτικοί και μαθητευόμενοι έλαβαν μέρος στην έρευνα για αυτά τα 
αποτελέσματα, η οποία αποσκοπούσε στον εντοπισμό των υφιστάμενων αναγκών για 
διαπολιτισμική κατάρτιση εκπαιδευτών ενήλικων μεταναστών στις χώρες εταίρους. 

• Τα σχόλια του εξωτερικού αξιολογητή. Ο εξωτερικός αξιολογητής του προγράμματος, Dr Jim 
Crowther, Επίτιμος καθηγητής Κοινοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου, συμμετείχε στη συνάντηση και έδωσε εκτενή σχόλια πάνω στα πνευματικά 
παράγωνα 1 και 2 καθώς και προτάσεις για τα επόμενα βήματα.  

• Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και τον σχεδιασμό του Πνευματικού παραγώγου 3 

• Σχεδιασμό ιστοσελίδας and Πλατφόρμας εκπαίδευσης  (Moodle- Παράγωγο 4) 

• Διάχυση και ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

• Αναφορά προόδου Μαΐου 



 Το πλήρες πρόγραμμα της συνάντησης υπάρχει εδώ. 

 

2 – Συζητώντας τις προτάσεις για τα παράγωγα 1 και 2 

 

3 – Συνοψίζοντας τα βήματα σχεδιασμού των μαθημάτων. Έχουμε τη λίστα μας, είμαστε έτοιμοι. 

 

4 – Η Monica Miglionico από το Studio Risorse προτείνει τη δομή των μαθημάτων 



 

5 – Η Valeria Zampagni από το Sicomoro προτείνει τη δομή των μαθημάτων 

 

 

6 – Ο εξωτερικός αξιολογητής του προγράμματος, Dr Jim Crowther, δίνει τα σχόλια                                                                        
και τις πολύτιμες συμβουλές του σχετικά με τα επόμενα στάδια της ανάπτυξης υλικού 

 

 

7 – Η Kate Sailer από το CLP είναι μαζί μας στο Skype 



 

8 – Μελετώντας τη δομή των μαθημάτων 

 

9 – Τροφή για σκέψη 

 

10 – Η πρώτη ημέρα συνάντησης τελείωσε στις 19:30! 

Το εξαιρετικό δείπνο που πρόσφεραν οι οικοδεσπότες μας ήταν ό,τι καλύτερο έπειτα από μια κουραστική ημέρα! 



 

11 – Συζητώντας τις δράσεις διάδοσης και την έκθεση προόδου 

 

12 – Συζητώντας την ιστοσελίδα και το Moodle 

 

13 – Τα καταφέραμε! 

Εξελίξεις – Σχεδιασμός της διδακτέας ύλης 
Για πληροφορίες σχετικά με τα ΠΠ1 και ΠΠ2, ανατρέξτε στο προηγούμενο ενημερωτικό μας δελτίο 
καθώς και στον ιστότοπό  μας, όπου θα μπορείτε να κατεβάσετε τις σχετικές αναφορές. Έχουμε ήδη 
συμφωνήσει στη διάρθρωση διδακτικού προγράμματος για το πνευματικό παράγωγο 3 (O3). Το 
πρόγραμμα σπουδών για το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης θα σχεδιαστεί σε αρθρωτή 
μορφή και θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων (φινλανδικά, ιταλικά και ελληνικά) μέχρι τον 
Ιούλιο του 2019, οπότε και θα δημοσιευθεί η σχετική έκθεση του ΠΠ3. 



 

Υλικό μαθημάτων 
Κάθε εταίρος θα αναπτύξει υλικά μαθημάτων τα οποία θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις τοπικές 
ανάγκες (δείτε και τις εθνικές εκθέσεις των Πνευματικών παραγόντων 1 και 2). Αυτά τα μαθήματα 
θα αποτελέσουν το παράγωγο 4 και θα είναι online με τη μορφή ενός Moodle μέχρι τον Απρίλιο του 
2020. 

Εν τω μεταξύ, σε κάθε χώρα (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα, Φινλανδία) θα οργανωθούν 
συναντήσεις ώστε να ελεγχθεί το υλικό προτού να ανέβει στην πλατφόρμα του έργου / Moodle. 

Τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί το Κοινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 
Προγράμματος στο  Ρέθυμνο της Κρήτης. 

Ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
Η  ιστοσελίδα μας περιέχει πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμά μας, καθώς και 
τα πνευματικά του παράγωγα μέχρι τώρα. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των 
συνεργατών - Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Φινλανδικά.  

Θα βρείτε τακτικές ενημερώσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φροντίστε να μην τις χάσετε: 

Κάντε Like στο Facebook 

Ακολουθήστε μας στο Twitter και το Instagram 

Ακολουθήστε μας στο  Research Gate    

Το επόμενο newsletter μας θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο 2019. Μείνετε συντονισμένοι! 



 

Η επόμενη διακρατική συνάντηση 

 

12-13 Σεπτεμβρίου 2019 

Ελσίνκι, Φινλανδία 



Επικοινωνία 

 

Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το συντονιστή του έργου: 

Dr Katerina Strani 
Department of Languages and Intercultural Studies 
Henry Prais Building, Heriot-Watt University 
Edinburgh EH14 4AS UK 
Tel: +44 131 451 4216 
A.Strani@hw.ac.uk  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


