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Αυτό το έργο Βασικής ∆ράσης 2 εµπνέεται
από το σύνθηµα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2000 µε τίτλο «Ενωµένοι στην
πολυµορφία». Ο κύριος στόχος του έργου είναι
να βρεθεί ένας τρόπος για τους ανθρώπους µε
διαφορετικό πολιτισµό και υπόβαθρο να
µάθουν ο ένας από τον άλλο και να γίνουν πιο
ενωµένοι µε σεβασµό των διαφορών τους. Η
πολιτιστική κληρονοµιά διαδραµατίζει
θεµελιώδη ρόλο στη διευκόλυνση αυτής της
ανταλλαγής και στην προώθηση µιας
βαθύτερης αίσθησης ταυτότητας.

πολιτισµού και ταυτόχρονα να αποκτήσουν προτάσεις και
µεθόδους για την επικοινωνία της πολιτιστικής τους
κληρονοµιάς. σε άλλους Οι δεξιότητες µάθησης και η
διδασκαλία είναι θεµελιώδεις για να έχουν περισσότερες
πιθανότητες οι µετανάστες να βρουν δουλειά και / ή να
δηµιουργήσουν αυτοπεποίθηση για να ξεκινήσουν µια
επιχείρηση.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αντιµετώπιση των
διακρίσεων και των στερεοτύπων

ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ / ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Το πρόγραµµα είναι µια εταιρική σχέση που χρηµατοδοτείται
από την Κύρια ∆ράση 2 του προγράµµατος Erasmus Plus, η
οποία περιλαµβάνει 5 εταίρους από την Ιταλία, την Ελλάδα,
την Ισπανία, την Τουρκία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Οι πυλώνες
στους οποίους βασίζεται το σχέδιο είναι 2:
Πρώτα από όλα εµπνευστήκαµε από το σύνθηµα που
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000 µε τίτλο «Ενωµένοι
στην πολυµορφία». ∆εδοµένου ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο
επίκεντρο της λεγόµενης «κρίσης των προσφύγων» τα
τελευταία χρόνια, θα θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό το
πρόγραµµα και τα προϊόντα του για να επεκτείνουµε αυτό το
σύνθηµα στους µετανάστες (µε τον όρο µετανάστες
συµπεριλαµβάνουµε σε γενικές γραµµές πρόσφυγες,
οικονοµικούς µετανάστες και αιτούντες άσυλο) και να δοθεί η
δυνατότητα τόσο στους µετανάστες όσο και στους ντόπιους να
µάθουν ο ένας από τον άλλο, ώστε να γίνουν πιο ενωµένοι µε
σεβασµό στην ποικιλοµορφία.
∆εύτερον, το έργο ασχολείται µε το θέµα της πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Όταν φτάνουν στη χώρα υποδοχής και όταν
εγκατασταθούν, είναι σηµαντικό οι µετανάστες να έχουν βαθιά
γνώση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του νέου τους σπιτιού.
Ταυτόχρονα, ο καλύτερος τρόπος για τις κοινότητες να
ξεπεράσουν το φόβο και τις προκαταλήψεις είναι να
κατανοήσουν τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονοµιάς των
µεταναστών. Με τη διευκόλυνση αυτών των ανταλλαγών, το
σχέδιο όχι µόνο θα βοηθήσει τις διαδικασίες ένταξης αλλά και
θα δώσει στους ενήλικους µετανάστες την ευκαιρία να
αποκτήσουν νέες δεξιότητες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού

Καταπολέµηση της φτώχειας µέσω του πολιτισµού
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας και των
επιχειρηµατικών δεξιοτήτων στον τοµέα της πολιτιστικής
κληρονοµιάς
Ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον βασικό ρόλο που
διαδραµατίζει η πολιτιστική κληρονοµιά στον καθορισµό
της ευρωπαϊκής ταυτότητας τόσο για τους ευρωπαίους
πολίτες όσο και για τους µετανάστες
Συνδυασµός της µάθηση µε την εκπαίδευση και την
οικοδόµηση ταυτότητας
Προώθηση νέων τρόπων κατανόησης και χρήσης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς που ξεπερνούν την απλή
τουριστική πτυχή
Να εκπαιδεύσει σηµαντικούς εκπαιδευτές που
εργάζονται µε ενήλικες µετανάστες για να τους
παροτρύνουν να αναπτύξουν δεξιότητες διδασκαλίας και
κατάρτισης σε σχέση µε την πολιτιστική κληρονοµιά
Να χρησιµοποιηθεί η πολιτιστική κληρονοµιά για την
προώθηση της κοινωνικής αλλαγής
∆ηµιουργία γεφυρών µεταξύ τοπικών κοινοτήτων και
θεσµών στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς, της
κοινωνικής ένταξης και της επιχειρηµατικότητας
Προώθηση της ισότητας, συµπεριλαµβανοµένης της
ισότητας των φύλων, της µη διάκρισης και της κοινωνικής
ένταξης
Προώθηση νέων προσεγγίσεων για τη µείωση των
ανισοτήτων στην πρόσβαση και τη χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας και της άτυπης εκπαίδευσης

