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Καλωσορίσατε στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Erasmus+ Διαπολιτισμική
κατάρτιση εκπαιδευτικών (InterTrainE)! Το 2ετές πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο
Heriot-Watt με συντονίστρια την Δρ Kατερίνα Στράνη από το Tμήμα Γλωσσών και
Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Έναρξη μαθημάτων του InterTrainE
Το Πρόγραμμα μαθημάτων για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς είναι
διαθέσιμο δωρεάν στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα του InterTrainE και
παρουσιάστηκε και ξεκίνησε επίσημα στις εθνικές εκδηλώσεις διάχυσης του έργου, αλλά και στο
διεθνές συνέδριο διάδοσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα. Ο κύκλος
μαθημάτων InterTrainE διατίθεται σε 4 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Φιλανδικά).

Εθνικές Εκδηλώσεις Διάχυσης
ΙΤΑΛΙΑ
Το Ιταλικό πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά στις 28 του Ιανουαρίου. Οι Ιταλοί
εταίροι του προγράμματος, η Monica Miglionico για το Studio Risorse, και η Valeria Zampagni από
το Il Sicomoro, παρουσίασαν το Ιταλικό πρόγραμμα μαθημάτων και συμμετείχαν σε μια μακρά
συζήτηση με εκπαιδευτικούς, μετανάστες μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους στην πόλη της
Matera και όχι μόνο.

ΕΛΛΑΔΑ
Το Ελληνικό πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά στις 27 του Ιανουαρίου. Οι
Έλληνες εταίροι του προγράμματος, ο Πίτερης Χαράλαμπος για το KEKAΠEΡ της Περιφέρειας
Κρήτης και η Ροδοπούλου Καλλιόπη από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης -EELI,

παρουσίασαν το Ελληνικό πρόγραμμα μαθημάτων και συμμετείχαν σε μια μακρά συζήτηση με
εκπαιδευτικούς, μετανάστες μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Το Φινλανδικό πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά στις 11 Φεβρουαρίου. Η
Marja-Liisa Helenius για τον οργανισμό Learning for Integration ry, παρουσίασε το Φινλανδικό
πρόγραμμα μαθημάτων και συμμετείχε σε μια μακρά συζήτηση με εκπαιδευτικούς, μετανάστες
μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΣΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η τελική εκδήλωση διάδοσης και παρουσίασης του προγράμματος InterTrainE
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά την 1η Φεβρουαρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Χρύσα
Κουνδουράκη για το Creative Learning Programmes, και η συντονίστρια του έργου Dr Katerina
Strani, από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, παρουσίασαν το πρόγραμμα μαθημάτων InterTrainE
και συμμετείχαν σε μια μακρά συζήτηση με εκπαιδευτικούς, μετανάστες μαθητές και άλλους
ενδιαφερόμενους από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη γενικότερα.

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων InterTrainE

Ο κύκλος μαθημάτων InterTrainE https://intertraine.eu/moodle_gk/ χωρίζεται σε 4 ενότητες και
κάθε ενότητα αποτελείται από 4 μαθήματα.
Ενότητα 1: Θεωρητικό υπόβαθρο, βασικές αρχές και έννοιες
Ενότητα 2: Διαπολιτισμικές δεξιότητες στο πλαίσιο της μετανάστευσης
Ενότητα 3: Πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαπολιτισμικό πλαίσιο
Ενότητα 4: Αντίκτυπος και παγκόσμια ιθαγένεια
Εκδίδεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης που αντιστοιχεί σε 5 ακαδημαϊκές μονάδες ΕΠΕΠ για τους
εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν το μάθημα και επιτυγχάνουν τουλάχιστον το 70% σε κάθε
ενότητα.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν να ολοκληρώσουν μέρος του μαθήματος σύμφωνα με τις
ανάγκες εκπαίδευσής τους, ωστόσο δεν θα λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εάν δεν
ολοκληρώσουν και τις 4 ενότητες.
Υπάρχει ένα φόρουμ συζήτησης όπου καλείστε να θέσετε ερωτήσεις και να συζητήσετε βασικές
έννοιες ή μελέτες περιπτώσεων στα μαθήματα, σύμφωνα με τις αρχές της ομότιμης μάθησης.
Τα μαθήματα συνοδεύονται από ένα αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και ένα εγχειρίδιο
εκπαιδευόμενων.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα ολοκληρωμένα παράγωγα του προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων έρευνας, των προγραμμάτων σπουδών,
των αναλυτικών προγραμμάτων μαθημάτων και του εγχειριδίου
εκπαιδευόμενων στην ιστοσελίδα μας: http://intertraine.eu/outputs

Να θυμάστε ότι η ιστοσελίδα μας και τα παράγωγα μας είναι διαθέσιμα σε όλες
τις γλώσσες του προγράμματος: Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Φινλανδικά.

Γίνετε μέρος της ομάδας μας! Εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας
http://intertraine.eu/moodle και παρακολουθήστε τα διαδικτυακά
μαθήματα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας!
Η ιστοσελίδα του προγράμματός μας http://intertraine.eu/ περιλαμβάνει πληροφορίες και
ενημερώσεις για το πρόγραμμα, καθώς και όλα τα πνευματικά παράγωγα μέχρι σήμερα. Η
ιστοσελίδα
είναι
διαθέσιμη
σε
όλες
τις
γλώσσες
των
εταίρων
- Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Φινλανδικά.
Οι ενημερώσεις δημοσιεύονται τακτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να μην χάνετε
τίποτα:
Κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Ακολουθήστε μας στο Research Gate
Επικοινωνία
Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια, επικοινωνήστε στο: info@intertraine.eu
Ή απευθυνθείτε στη συντονίστρια του προγράμματος:
Δρ Κατερίνα Στράνη
Τμήμα γλωσσών και διαπολιτισμικών σπουδών
Henry Prais Building
Heriot-Watt University
Edinburgh EH14 4AS
UK
Τηλ: +44 131 451 4216
A.Strani@hw.ac.uk

