InterTrainE Newsletter: Οκτώβριος

Καλώς ορίσατε στο τρίτο 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).

Πολλές εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων θα λάβουν χώρα σε κάθε χώρα-εταίρο το 2020.
Μια κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο Κρήτης, τον Μάιο του
2020, όπου οι εταίροι θα δοκιμάσουν το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό πριν
οριστικοποιηθεί και παρουσιαστεί στο τελικό συνέδριο διάδοσης στο Εδιμβούργο (Final Dissemination
Conference of Edinburgh) τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η τρίτη συνάντηση έλαβε χώρα στο Ελσίνκι στις 12-13 Σεπτεμβρίου του 2019.

1 - Το ήξερες ότι το Αρχιπέλαγος του Ελσίνκι αποτελείται από 330 νησιά;

Νέα Μέλη

Ένα χρόνο μετά την έναρξη του έργου, η ομάδα του InterTraine έχει αυξηθεί κατά δύο μέλη! Η Kate Sailer
από το CLP απέκτησε ένα αγοράκι τον Μάιο του 2019, και η Καλλή Ροδοπούλου από το EELI επίσης γέννησε
ένα αγόρι, τον Ιούλιο του 2019.
Συγχαρητήρια και στις δύο!

Ενημερώσεις

Οι υπόλοιποι βρεθήκαμε τον Σεπτέμβριο στη συνάντηση στο Ελσίνκι , που διοργανώθηκε από το Learning
for Integration ry. Όπως πάντα, μαζί με τον εξωτερικό αξιολογητή μας, τον Δρ. Jim Crowther. Είμαστε
ιδιαιτέρως ευγνώμονες στον εξωτερικό αξιολογητή μας για την ανατροφοδότηση και την καθοδήγησή του
μέχρι στιγμής. Η εμπειρία και η αφοσίωσή του στο έργο είναι ανεκτίμητες.
Ήταν μια πολυάσχολη στιγμή, καθώς ολοκληρώσαμε τo 3o μας πνευματικό παράγωγο- το Πρόγραμμα
Σπουδών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, το οποίο έχει επίσης μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του
προγράμματος (Φινλανδικά, Ιταλικά και Ελληνικά). Ο Jim ασχολήθηκε με την αξιολόγηση αυτού του IO
(πνευματικού παράγωγου).
Συζητήσαμε το 4ο πνευματικό παράγωγο (ΠΠ4-Εκπαιδευτικό υλικό για online χρήση). Η εργασία μας
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η Γεωργία Ζερβάκη από ΕELI, η επικεφαλής του ΠΠ4, παρουσίασε το
χρονοδιάγραμμα για την υλική ανάπτυξη και η Μόνικα Miglionico από το Studio Risorse μας έδειξε κάποια
συγκεκριμένα παραδείγματα για την ανάπτυξη του υλικού.
Η Marja-Liisa Helenius (LFI) παρουσίασε τις ενημερώσεις σχετικά με την πλατφόρμα του InterTrain
(Moodle), η οποία αρχίζει να διαμορφώνεται, τουλάχιστον στην τεχνική της μορφή.
Η Κατερίνα Στράνη (HWU), ως συντονιστής, είναι αρμόδια για την ενημέρωση της εσωτερικής αξιολόγησης
(peer reviewing) και της εξωτερικής αξιολόγησης, τόσο από τον Δρ Jim Crowther " όσο και από την ΕΕ.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η έκθεση προόδου μας ικανοποίησε τον χρηματοδότη
μας και δεν υπάρχουν θέματα να λυθούν! Καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου αυτού
του 26μηνου έργου, είμαστε απασχολημένοι με την προετοιμασία των εγγράφων για την Ενδιάμεση
Έκθεση.

2 -Η Monica Miglionico και η Γεωργία Ζερβάκη μάς μιλούν για το Πνευματικό Παράγωγο 4
και όλα τα υλικά που χρειάζεται να βελτιωθούν, κατηγορία προς κατηγορία.

3.- Η Katerina Strani μας παρουσιάζει τα
επόμενα βήματα του σχεδίου.

4. -Η Γεωργία Ζερβάκη (EELI - IO4 leader) και η Chrissa
Koundouraki (CLP - IO5 leader) κρατούν σημειώσεις
και προετοιμάζουν αντίστοιχα πρότυπα πνευματικής
παραγωγής . Ο Alastair Mackie (HWU - IO6 leader)
ακούει τα σχόλια του εξωτερικού αξιολογητή.

Πρόοδος

Για πληροφορίες σχετικά με τα
O1 και O2, παρακαλώ δείτε το
προηγούμενο ενημερωτικό
δελτίο, καθώς και την
ιστοσελίδα μας, όπου θα είστε
σε θέση να κατεβάσετε τις
σχετικές εκθέσεις.
Το πρόγραμμα σπουδών και η
έκθεση O3 διατίθενται επίσης
μέσω της ιστοσελίδας μας, σε
όλες τις γλώσσες εταίρους.
Το έργο είναι σε καλό δρόμο,
και το χρονοδιάγραμμα είναι
ως εξής:
IO5 (οδηγός κατάρτισης για
εκπαιδευτικούς ενηλίκων) Δεκέμβριος 2019
IO6 (Πρόγραμμα Σπουδών) Ιανουάριος 2020
IO4 (εκπαιδευτικό υλικό) Απρίλιος 2020

Εκδήλωση Κοινού Προσωπικού Κατάρτισης : 04-08 May 2020

Η κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού (JSTE), η οποία θα δοκιμάσει το υλικό του μαθήματος με
συμμετέχοντες από τις χώρες-εταίρους (εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους) θα λάβει μέρος στο Ρέθυμνο
της Κρήτης, 04-08 Μαΐου 2020.
Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 07 και 08 Μαΐου στο Ρέθυμνο, η οποία θα μας
δώσει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε το JSTE και το σχέδιο ώστε να προβούμε σε αναγκαίες αλλαγές στην
πορεία.
Στην συνέχεια, πολλαπλές εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων θα διοργανωθούν σε κάθε χώρα (ΗΒ,
Ιταλία, Ελλάδα, Φιλανδία), το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου του 2020, για τον έλεγχο του
υλικού πριν τη δημοσίευση του στην πλατφόρμα του έργου (Moodle).
Περισσότερες ενημερώσεις για την ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμες αργότερα μέσα στο έτος.

Ιστοσελίδα του έργου και λογαριασμοί Social Media
Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει πληροφορίες και ενημερώσεις για το έργο μας, καθώς και όλα τα
πνευματικά παράγωγα μέχρι σήμερα. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες - αγγλικά,
ελληνικά, ιταλικά και φινλανδικά.
Οι ενημερώσεις δημοσιεύονται τακτικά στα social media. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα μας χάσετε:
Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Research Gate

Το επόμενο ενημερωτικό δελτίο μας θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2020.
Mείνετε συντονισμένοι!

Επόμενη συνάντηση:

Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα, 07-08 Μαϊου 2020

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή του σχεδίου:

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

