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Το “How to PRIORITIZE Διαδραστικό eBook” είναι έτοιμο!

Η εργασία σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον απαιτεί αλλαγές! Οι οργανισμοί, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά πρέπει

να επαναπροσδιορίσουν την κουλτούρα τους, τις αξίες τους και τις στρατηγικές τους και να τις σχεδιάσουν ξανά με

στόχο να βρουν δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους να προσεγγίσουν και να συμπεριλάβουν νέους

ανθρώπους που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση. Είναι επίσης σημαντικό για τους οργανισμούς που εργάζονται με

νέους, να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους αποτελεσματικά, να γνωρίζουν τα δυνατά τους σημεία και τις

αδυναμίες τους και μαζί να σχεδιάζουν, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς τα οποία

προάγουν την κοινωνική ενσωμάτωση.

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή των τριών δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building) σε Γερμανία,

Ιταλία και Ελλάδα, οι έταιροι ανέπτυξαν το “How to PRIORITISE eBook“, βασισμένο στη γνώση που αποκτήθηκε

κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων.

Αυτό το διαδραστικό eBook είναι ένας οδηγός με οδηγίες βήμα προς βήμα για οργανισμούς νεολαίας, τοπικές αρχές,

σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς άθλησης και πολιτισμού ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο

την ανοικοδόμηση, τη λειτουργία και τη διατήρηση μιας κοινωνίας με περιβάλλοντα ενσωμάτωσης για τους νέους,

τα επονομαζόμενα “PRIORITY” Hub.

H εκπαίδευση είναι χωρισμένη σε τρία βασικά μέρη τα οποία αντιπροσωπεύουν το κάθε εργαστήριο. Κάθε μέρος

περιέχει ορισμούς για τις βασικές ιδέες και στοιχεία ενός “PRIORITY” Hub, καθώς επίσης και δραστηριότητες κλειδιά,

οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των ατόμων που θα δουλεύουν με τους νέους, των

υπεύθυνων και των εθελοντών που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα “PRIORITY” Hub στην τοπική τους κοινωνία.

Εξερευνήστε το “How to PRIORITISE eBook“ και αποκτήστε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα βέλτιστων πρακτικών

και δραστηριοτήτων για να δημιουργήσετε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα για νέους!

https://priority-project.eu/how-to-prioritise-ebook/


Η Εκπαίδευση Ανάπτυξης Ικανοτήτων Νέου Διαμεσολαβητή (Young Mediator Capacity Building Training) είναι ένα

τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο με βάση τη μη τυπική εκπαίδευση, τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης

από συνομηλίκους, καθώς επίσης και την μεθοδολογία PRIORITY που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου, η οποία

απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικούς της κοινότητας με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο που

επιθυμούν να: ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες για να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση της τοπικής

νεολαίας με τη νεολαία μεταναστών/προσφύγων, να εξοπλιστούν με δεξιότητες και γνώσεις με στόχο να εξελιχθούν

σε νέους διαμεσολαβητές που προσεγγίζουν νέους που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση και

να δρουν ως πολλαπλασιαστές της ενσωμάτωσης, να μάθουν πως να χρησιμοποιούν τη διαπολιτισμική

διαμεσολάβηση ως εργαλείο ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης - παρεμβαίνοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο

και προωθώντας την θετική αλληλεπίδραση που βασίζεται στην ενεργή και αποτελεσματική ακρόαση - να ενισχύσουν

την αυτοπεποίθηση τους, ώστε να εργαστούν σε μικτά περιβάλλοντα μάθησης.

.
Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 

έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν.

Κωδικός έργου: 
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Εκπαίδευση Ανάπτυξης Ικανοτήτων Νέου Διαμεσολαβητή  

Λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι έταιροι αποφάσισαν να διεξάγουν την

εκπαίδευση Διαδικτυακά. Ο εταίρος JKPeV, πραγματοποίησε ήδη δύο

διαδικτυακές εκπαιδεύσεις με την παρουσία εκπαιδευτή, που

πραγματοποιήθηκαν από τις 17 έως τις 19 και από τις 24 έως και τις 26

Φεβρουαρίου του 2021. Μια διαφοροποιημένη ομάδα εκπαιδευόμενων από

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ηλικιακές ομάδες και διάφορους τομείς

εργασίας, απέκτησε δεξιότητες και γνώσεις και ενδυναμώθηκε έτσι ώστε τα

μέλη της να γίνουν αποτελεσματικοί διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, οι οποίοι

θα υποστηρίζουν τους νέους που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και

ριζοσπαστικοποίηση.

Οι 111 εκπαιδευόμενοι συζήτησαν και αντάλλαξαν τις εμπειρικές τους

γνώσεις στα παρακάτω τρία κύρια θέματα: (1) Πως να γίνεις καλός

Διαμεσολαβητής, (2) Η δύναμη της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης και (3)

Πολιτισμός και Συγκρούσεις ως μέσο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων

καταστάσεων στις οποίες εμπλέκονται μετανάστες, πρόσφυγες και νέοι με

λιγότερες ευκαιρίες.

Οι KAINOTOMIA, CSC Danilo Dolci και MVI πρόκειται να διεξάγουν τις

εκπαιδεύσεις αυτές στις χώρες τους.

Η εργασία μας στο έργο θα συνεχιστεί:

▪ Η ASSIST με την υποστήριξη των εταίρων αναπτύσσει την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, όπου θα

υπάρχουν δύο διαδικτυακά μαθήματα για τους εργαζομένους με τη νεολαία και τους νέους.

▪ Τα Εργαστήρια Ενσωμάτωσης Νέων και Πρωτοβουλίας νεολαίας θα εφαρμοστούν σε κάθε PRIORITY Hub όταν

αρθούν οι περιορισμοί λόγω του COVID-19. Το ίδιο ισχύει και για τις εκδηλώσεις για τη διάχυσης των

αποτελεσμάτων του έργου.

Στη συνέχεια…

Κατεβάστε την εφαρμογή!

https://priority-project.eu/priority-methodology-is-ready/
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

