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Ήρθε η ώρα για το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου RefugeesIN! 
Σε αυτή τη δημοσίευση συζητάμε τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής και 
τα σχέδιά μας για το μέλλον!

Όπως γνωρίζετε, το RefugeesIN στοχεύει στην ενθάρρυνση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, στην καταπολέμηση των διακρίσεων 
κατά των προσφύγων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. 
Με κυρίαρχο τρόπο, το έργο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στις πρωτοβουλίες «Ευρώπη 2020» καθώς και στην 
ευρωπαϊκή ατζέντα για τη εκπαίδευση ενηλίκων, όπου τονίζεται η 
ανάγκη για μια πιο συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕ.

ΚΎΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ο Κύκλος Μαθημάτων του RefugeesIN προσφέρει μια καινοτόμα 

ευκαιρία εκμάθησης με στόχο να εμψυχώσει, να διευρύνει και 
να αναπτύξει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ώστε να μπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων/αιτούντων άσυλο. Οι 
εκπαιδευτές ενηλίκων, το προσωπικό της κοινωνίας των πολιτών, οι 
ειδικοί σε θέματα ένταξης  και οι πρόσφυγες έχουν την ευκαιρία να 
βιώσουν μία συναρπαστική εμπειρία εκμάθησης, η οποία πλαισιώνεται 
από μια δημιουργική διαδικασία, που επιτρέπει τη διάδραση, και από 
μια καινούργια μεθοδολογία, όπου ο κινηματογράφος λειτουργεί σαν 
μέσο δημιουργίας νέων διδακτικών πηγών. Με τη βοήθεια έμπειρων 
κινηματογραφιστών, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν έρευνα, να γράψουν, να σκηνοθετήσουν και να παράγουν τα 
δικά τους μικρού μήκους ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με πρόσφυγες 
και αιτούντες άσυλο. 

Ο Κύκλος Μαθημάτων περιλαμβάνει ένα Εγχειρίδιο, ένα 
Πρόγραμμα Σπουδών και Πλάνα Εργασίας για τους εκπαιδευτές. 
Αποτελείται από 6 Ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν το υπόβαθρο 
του έργου RefugeesIN και ένα θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την 
προσφυγική κρίση και την κοινωνική ένταξη. Επίσης περιλαμβάνει 
μεθοδολογία για τη συγγραφή ιστοριών και τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων, εργαλεία σχετικά με την ανάλυση ταινιών και τέλος 
τα βασικά στάδια δημιουργίας και παραγωγής ντοκιμαντέρ. 

ΠΙΛΟΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ
Ο Κύκλος Μαθημάτων υλοποιήθηκε στις χώρες όλων των εταίρων, 

μέσω πιλοτικών δράσεων, με μεγάλη επιτυχία! Οι συμμετέχοντες 
συζήτησαν κρίσιμα θέματα σχετικά με την ένταξη των προσφύγων 
και ανακάλυψαν, μέσα από την αφήγηση ιστοριών και την προβολή 
ταινιών, την δυναμική του κινηματογράφου και τη χρησιμότητά του ως 
μέσο κοινωνικής ένταξης. Έμαθαν όλα τα βασικά στάδια παραγωγής 
και δημιούργησαν τα δικά τους μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Οι 
συμμετέχοντες ήταν ενθουσιασμένοι με τη διαδικασία, αλλά και με 
τις ευκαιρίες που αυτή δημιουργεί για το μέλλον. 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Τα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των Πιλοτικών 

Δράσεων, θα ενταχθούν στον Κατάλογο Ταινιών. Τα 12 ντοκιμαντέρ 
είναι τα εξής: One Last Hug (SL); Marijana (SL); Daud (PT), Amanhã 
é Melhor (PT), On Air (GR); Nasruddin (GR); Migration (IE); The 
Journey (IE), ANAS (DE); SIPAN (DE); La Mia Storia (IT); Bicabornato 
di Calcio (IT). Παρουσιάζουν 12 ιστορίες προσφύγων που είναι ικανές 
να εμπνεύσουν. Οι πρόσφυγες μιλούν για τις εμπειρίες τους, το ταξίδι 
τους και τα βήματα που έκαναν προς την ένταξη. Τα ντοκιμαντέρ θα 
είναι διαθέσιμα στο Ντοκιμαντέρ.

ΟΔΗΓΟΣ
Τέλος, ήρθε η ώρα για τον Οδηγό! Ο Οδηγός RefugeesIN, ο οποίος 

είναι σε μορφή eBook, εισάγει την ορθολογική προσέγγιση του 
RefugeesIN και παρουσιάζει το πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ευέλικτα τα μέρη του Πακέτου RefugeesIN (Το Φυλλάδιο, ο Κατάλογος 
Ταινιών και ο Κύκλος Μαθημάτων). Απευθύνεται στο κοινό που 
εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων (εκπαιδευτές και 
παρόχους) και στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών (προσωπικό 
και οργανώσεις) και παρέχει οδηγίες προς τους εκπαιδευτές 
για την εφαρμογή του Κύκλου Μαθημάτων και προτείνει άλλες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δημόσιες εκδηλώσεις με στόχο 
την ευαισθητοποίηση του κοινού, χρησιμοποιώντας τα μέρη του 
Πακέτου.

Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος στο Οδηγός. . 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΎΜΈ ΝΑ ΣΎΜΜΈΤΈΧΈΤΈ! 
Ανυπομονούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας! 
Μπορείτε να συμμετέχετε στο Φεστιβάλ Ταινιών που θα διεξαχθεί τον 
Οκτώβριο του 2018 στην Αθήνα. 
Ακολουθήστε μας στην ιστοσελίδα μας, στο Facebook,γράψτε ένα 
σχόλιο στο Blog, μας ή Έπικοινωνήστε μαζί μας! 

Έργο Αρ. 2016-1-PT01-KA204-022983
Το παρόν έργο έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντανακλά τις προσωπικές απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για κάθε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός της.

http://refugeesinproject.eu
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ETAIPOI:

https://www.refugeesinproject.eu/el/pack/catalogue/documentaries.html
https://www.refugeesinproject.eu/en/pack/catalogue/documentaries.html
https://www.refugeesinproject.eu/el/pack/guide.html
https://www.refugeesinproject.eu/el
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN
https://www.refugeesinproject.eu/el/blog.html
https://www.refugeesinproject.eu/el/contact.html
https://www.vhs-hamburg.de/
http://www.iadt.ie/
https://www.aidlearn.pt
http://www.utzo.si/
http://www.cstudifoligno.it/
http://www.gcr.gr/index.php/en/

