
 

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας το ταξίδι μας μέχρι τώρα και τα επόμενα βήματα 

του έργου! 

➢ Δημοσίευση Έκθεσης για την Εκπαίδευση Ανάπτυξης Ικανοτήτων Νέου 

Διαμεσολαβητή! 

Κατά τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι ολοκλήρωσαν τις εκθέσεις για την Εκπαίδευση Ανάπτυξης 

Ικανοτήτων Νέου Μεσολαβητή, οι οποίες βασίστηκαν σε μη τυπικές, και από ομότιμους, μεθόδους 

μάθησης, καθώς και στη μεθοδολογία PRIORITY, η οποία αναπτύχθηκε προηγουμένως στο πλαίσιο 

του έργου. Λόγω της πανδημίας, υλοποιήθηκε διαδικτυακά από τέσσερις εταίρους του 

έργου: Jugend- & Kulturprojekt e.V.  JKPeV (Γερμανία),  KAINOTOMIA (Ελλάδα), CSC Danilo 

Dolci and Mine Vaganti (Ιταλία).  

Οι 192 εκπαιδευόμενοι με και χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο από τέσσερις χώρες εταίρων,  

συμμετείχαν και αντάλλαξαν τις εμπειρικές τους γνώσεις στα ακόλουθα τρία βασικά θέματα: (1) Πώς 

να είσαι καλός Διαμεσολαβητής, (2) Η δύναμη της Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης και (3) 

Πολιτισμός και Σύγκρουση για την αντιμετώπιση ορισμένων περιστάσεων στις οποίες βρίσκονται 

μετανάστες, πρόσφυγες και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.  

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε τις εκθέσεις για τις Εκπαιδεύσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων και τη 

σύνοψή τους, οι οποίες παρέχουν μια επισκόπηση αυτής της μαθησιακής εμπειρίας, 

συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και των προτάσεών τους: https://priority-project.eu/report-

on-the-young-mediator-capacity-building-training/  

➢ Η υλοποίηση των Εργαστηρίων Ένταξης Νεολαίας, ολοκληρώθηκε! 

Ένα άλλο ορόσημο στο οποίο έχει φτάσει το PRIORITY κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν η 

ολοκλήρωση των εργαστηρίων ένταξης νέων και των εκθέσεών του. Λόγω των περιορισμών που 

επιβλήθηκαν από τον COVID-19, οι εταίροι δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν όλα τα εργαστήρια κατ’ 

ιδίαν. Ωστόσο, πριν από την έναρξη της πανδημίας, ορισμένοι εταίροι υλοποίησαν ορισμένα από αυτά 

τα εργαστήρια δια ζώσης και τα υπόλοιπα εργαστήρια υλοποιήθηκαν διαδικτυακά. Τα εννέα 

εργαστήρια έδωσαν την ευκαιρία στους νέους συμμετέχοντες να συναντηθούν και να ανταλλάξουν 

τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης και προώθησης της ένταξης στην 

κοινωνία. Τα εργαστήρια ενθάρρυναν τους νέους να συμμετέχουν ενεργά, να αισθάνονται ότι 

συμμετέχουν και να έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να εκφραστούν και να φέρουν τις ιδέες τους 

σε ένα νεανικό περιβάλλον. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να διαβάσετε τις εθνικές μας εκθέσεις 

και τη γενική έκθεση που συνοψίζει όλες τις εθνικές εκθέσεις παρέχοντας μια επισκόπηση αυτής της 

μαθησιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των συμμετεχόντων και των προτάσεων 

για περαιτέρω βελτίωση.  
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https://priority-project.eu/report-on-the-young-mediator-capacity-building-training/
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➢ Υλοποίηση Πρωτοβουλιών Νεολαίας: Κοινωνικές & Πολιτιστικές Δραστηριότητες  

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2021, οι εταίροι του έργου οργάνωσαν/συμμετείχαν σε 

διάφορες πρωτοβουλίες νεολαίας στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 50 νέοι από κάθε εταίρο. Οι 

δραστηριότητες σχετίζονταν με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσω της εκπαίδευσης και 

της δια βίου μάθησης, εστιάζοντας σε παιδιά, νέους και ηλικιωμένους. Για την υλοποίηση αυτών των 

δραστηριοτήτων, οι εταίροι συνεργάστηκαν με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς που ανήκουν 

σε διαφορετικούς τομείς (δημόσιες αρχές, νεολαία, αθλητικές και πολιτιστικές ΜΚΟ, ιδιωτικά 

ιδρύματα εκπαίδευσης/κατάρτισης, κέντρα προσφύγων κ.λπ.). Τα αποτελέσματα αυτής της 

δραστηριότητας θα παρουσιαστούν στο «Βίντεο Δραστηριοτήτων Πρωτοβουλιών Νέων» και 

θα δημοσιευθεί τους επόμενους μήνες. Το βίντεο θα περιλαμβάνει διαφορετικές στιγμές των 

δραστηριοτήτων, μαρτυρίες από τους συμμετέχοντες, εικόνες καθώς και τις σημαντικότερες τοπικές 

αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που υλοποίησαν οι εταίροι το καλοκαίρι του 2021.  

➢ Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και Ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων (Υπέρ-

ήρωας και Νέος Διαμεσολαβητής). 

Η ASSIST με την υποστήριξη των εταίρων έχει αναπτύξει την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

όπου διατίθενται δύο διαδικτυακά μαθήματα για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και 

τους νέους. Τα μαθήματα είναι τα εξής: 

✓ Μάθημα Υπέρ-ήρωας: σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζόμενους στον 

τομέα νεολαίας, δασκάλους, εκπαιδευτικούς αθλητισμού και πολιτιστικούς διαμεσολαβητές 

και ακτιβιστές που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την πρόληψη της περιθωριοποίησης 

και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και να γνωρίζουν πώς να 

δημιουργούν τοπικά περιβάλλοντα νεολαίας την κοινότητά τους. 

✓ PRIORITY Νέος Διαμεσολαβητής: μαθήματα για νέους που θέλουν να γίνουν νέοι 

διαμεσολαβητές με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την προώθηση 

της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού και διαφορετικότητας 

μεταξύ των νέων.  

Κάθε μάθημα (Υπέρ-Ήρωας και Νέος Διαμεσολαβητής) περιλαμβάνει 5 Ενότητες με θεωρητικό και 

πρακτικό περιεχόμενο (πρακτικές δραστηριότητες και πρόσθετους πόρους μάθησης) μαζί με ένα κουίζ 

αυτοαξιολόγησης. Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Αγγλικά, Ιταλικά, 

Ελληνικά, Γερμανικά και Ρουμανικά) και θα διατίθεται δωρεάν.  

➢ 5η Διακρατική Συνάντηση  

Η  Διακρατική Συνάντηση Εταίρων 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 12 

Οκτωβρίου 2021. Οι πέντε εταίροι του έργου 

Priority συζήτησαν τους στόχους που 

επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου μέχρι τώρα. Οι εταίροι μοιράστηκαν 

επίσης τα σχόλιά τους σχετικά με τις Εκθέσεις 

Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων 

Νέων, τις Εκθέσεις των Εργαστηρίων Ένταξης 

Νέων και τις Εκθέσεις Κοινωνικών & 

Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβουλιών 

Νέων και σχεδίασαν μαζί τις επόμενες 

δραστηριότητες του έργου. 

 

 

 



➢ Επόμενο…. 

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις:  Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα υλοποιήσουν τις τελικές 

τοπικές εκδηλώσεις για να μοιραστούν τα αποτελέσματα του έργου. Η ASSIST έχει ήδη 

πραγματοποιήσει τον πρώτο γύρο του πολλαπλασιαστικού της event στις 21 Οκτωβρίου. Λόγω των 

μέτρων ασφαλείας κατά της εξάπλωσης του COVID-19, υπάρχει περιορισμένος αριθμός 

συμμετεχόντων που μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες τοπικές εκδηλώσεις. Ως εκ τούτου, η 

ASSIST και οι υπόλοιποι συνεργάτες αποφάσισαν να χωρίσουν την τοπική εκδήλωση σε 2-3 γύρους, 

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, ώστε να επιτευχθεί ο 

αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελική Συνάντηση: Η τελική συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022 

στη Δρέσδη της Γερμανίας. Εταίροι από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία θα 

συναντηθούν και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο του έργου τα τελευταία τρία χρόνια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας και εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις 

πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις μας στη Δρέσδη-Γερμανία, Λάρισα-Ελλάδα, Παλέρμο & Κάλιαρι-

Ιταλία και Σουτσεάβα-Ρουμανία καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες προγραμματισμένες 

δραστηριότητες του έργου, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων και των εκδηλώσεών μας στο 

στα Priority Hubs, ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπο του PRIORITY: https://priority-project.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί 

μας! 

Κατεβάστε την 

εφαρμογή! 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της 

παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία 

αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν 

ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Κωδικός Έργου:  

604571-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

https://priority-project.eu/
https://www.facebook.com/Priority.eu
https://www.facebook.com/Priority.eu/
http://www.priority-project.eu/
https://apps.apple.com/app/priority-project/id1515965187
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assist.priority&hl=en

