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Καλώς ορίσατε στο πρώτο 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 Dr Katerina Strani 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).
Το 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 το Σεπτέμβριο του 2020.
Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο στις 22-23 Οκτωβρίου 2018.

Οι εταίροι συναντήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη (Ricardon Campus) του Heriot-Watt
University's και συζήτησαν το χρονοδιάγραμμα, τα βασικά σημεία (ορόσημα) και τις
καταληκτικές ημερομηνίες του σχεδίου. Οι εταίροι συμφώνησαν όσον αφορά το λογότυπο
που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου και στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας. Κάθε
εταίρος παρουσίασε μια συνολική επισκόπηση των παραδοτέων (Intellectual Output) που
θα συμμετάσχουν. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης του σχεδίου και
συμφωνήθηκε η διαδικασία ορισμού εξωτερικού αξιολογητή. Εξωτερικός αξιολογητής του
σχεδίου θα είναι ο Dr Jim Crowther, Επίτιμος καθηγητής Κοινοτικής Εκπαίδευσης, του
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Το πλήρες πρόγραμμα της συνάντησης μπορείτε να τη
βρείτε εδώ.

1 – Συζήτηση για το λογότυπο του σχεδίου

2 – Συζήτηση για την πλατφόρμα MOOC

3 – Συζήτηση για τις οικονομικές κατευθυντήριες οδηγίες και τον προϋπολογισμό του σχεδίου InterTrainE

4 – Συζήτηση για τη στρατηγική διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου InterTrainE

5 – Συζήτηση για τα παραδοτέα 1 και 2 του σχεδίου InterTrainE.

Πρόοδος και 1ο Παραδοτέο (IO1) του σχεδίου
Τα δύο πρώτα παραδοτέα (IO1 και IO2) του σχεδίου InterTrainE αποτελούν μια ανάλυση
αναγκών. Για το παραδοτέο IO1, σχεδιάστηκαν και διανεμήθηκαν on-line ερωτηματολόγια
σχετικά με τις εμπειρίες και τις απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων και των
εκπαιδευομένων, αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, σε κάθε χώρα. Για το
σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων φορέων σε κάθε χώρα εταίρο του
σχεδίου, καθώς και για λόγους διάχυσης. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν,
αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν από κάθε εταίρο. Οι εθνικές αναφορές καταρτίστηκαν
αναλόγως και η έκθεση του έργου ολοκληρώθηκε από τον συντονιστή εταίρο του
παραδοτέου CLP, τον Δεκέμβριο του 2018.
Η αναφορά για το παραδοτέο IO1, η οποία περιλαμβάνει τα πρότυπα ερωτηματολόγια και
τα ευρήματα της έρευνας από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο, μπορείτε να τη
βρείτε εδώ.

2ο Παραδοτέο Σχεδίου (IO2)
Η δεύτερη φάση της ανάλυσης αναγκών, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019,
περιλαμβάνει:
• έρευνα πεδίου για τα υφιστάμενα προγράμματα διαπολιτισμικής κατάρτισης των
εκπαιδευτών ενηλίκων, στοχεύοντας να επισημανθούν οι ανάγκες τους, για την
επικαιροποίηση ή ανάπτυξη, νέων εκπαιδευτικών υλικών.
• ημιδομημένες συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση
ενηλίκων σε κάθε χώρα του εταίρου του σχεδίου InterTrainE. Οι συνεντεύξεις
βρίσκονται σε εξέλιξη και τα ευρήματα θα συγκριθούν με τα υπάρχοντα δεδομένα
σχετικά με τα προσόντα και τις διαθέσιμες ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Θα εκπονηθούν εθνικές αναφορές και ο συντονιστής εταίρου του 2ου παραδοτέου (IO2), Il
Sicomoro, θα συντάξει την έκθεση του σχεδίου για το IO2.
Αυτό εκτιμάται ότι είναι έτοιμο τον Μάρτιο. Ακολουθήστε μας, σύντομα θα έχουμε
εξελίξεις!

Η ιστοσελίδα του σχεδίου InterTrainE και οι σχετικοί λογαριασμοί στα social media σύντομα θα
είναι διαθέσιμοι, γι’ αυτό παραμένετε συντονισμένοι!

6 - Ματέρα

Επόμενη συνάντηση έργου:
11-12 Απριλίου 2019, Ματέρα, Ιταλία
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

