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Ενημερωτικό Δελτίο # 1, 2017
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ B.LIVING  
Το έργο B.LIVING στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτές να αντιμετωπίσουν τη θρησκευτική ποικιλομορφία 
και να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στόχος του 
είναι η διευκόλυνση πρόσβασης σε διαπολιτισμική εκπαίδευση 
ευάλωτων ομάδων νέων (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και 
μετανάστες) ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την 
απόκτηση κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων. Το πρόγραμμα θα παρέχει επίσης στους εκπαιδευτές 
νέες μεθοδολογίες και εργαλεία για την ανάπτυξη μιας πιο 
συνεκτικής εκπαίδευσης. 
 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
• Έρευνα: Σκοπός είναι να επισημανθούν τα βασικά θέματα και 
οι ειδικές ανάγκες σχετικά με την πολυπολιτισμική εκπαίδευση 
και τη θρησκευτική ποικιλομορφία 
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης: με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ECVET, θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές της ΕΕΚ. 
• Εγχειρίδιο: θα παρέχει σε βάθος πληροφορίες για βασικές 
έννοιες, ορισμούς και καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
για την αντιμετώπιση της θρησκευτικής πολυμορφίας και της 
πολυπολιτισμικότητας 
• Εργαλειοθήκη: χρήσιμο σύνολο πρακτικών δραστηριοτήτων 
που βασίζονται στο Εγχειρίδιο του B.LIVING με καινοτόμα 
πρακτικά εργαλεία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών, 
εκπαιδευτών και δασκάλων 
• Εύχρηστος διαδικτυακός χώρος εκμάθησης και εφαρμογές: 
απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους 
εκπαιδευόμενους για να ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν 
τις γνώσεις τους. 

 
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ 
 

Οι βασικές ομάδες-στόχοι και οι δικαιούχοι του B.LIVING είναι: 
• Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων σε πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα μάθησης, 
• Νεοαφιχθέντες νέοι (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και 
μετανάστες γενικά). 

 
 
 

 
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Για την ανάπτυξη ενός συνόλου υλικών που ανταποκρίνονται 
στις πραγματικές ανάγκες, διεξήχθη λεπτομερής έρευνα 
ανάλυσης αναγκών από τους εταίρους του B.LIVING. Η 
μεθοδολογία της έρευνας περιελάμβανε επιτόπια έρευνα για την 
πολυπολιτισμικότητα και τη θρησκευτική ποικιλομορφία στις 
περιφέρειες των εταίρων, έρευνα με πιθανούς χρήστες και 
δικαιούχους για την αξιολόγηση των ειδικών αναγκών και της 
έρευνας με συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες των θεμάτων. Η 
τελική έκθεση θα μεταφορτωθεί πολύ σύντομα στον ιστότοπο του 
έργου. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, η σύμπραξη B.LIVING 
ενέκρινε ένα πρώτο κοινό σχέδιο του προγράμματος εκπαίδευσης 
στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης διακρατικής 
συνάντησης. Ένα πρόγραμμα σπουδών όσον αφορά τις 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη 
διδασκαλία της πολυπολιτισμικότητας και της θρησκευτικής 
ποικιλομορφίας. 

 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ….  
Αυτό το διάστημα, οι εμπειρογνώμονες των εταίρων του BLIVING 
εργάζονται για την ανάπτυξη του περιεχομένου του 
προγράμματος σπουδών BLIVING και των εκπαιδευτικών 
υλικών.  

 

 
 
 

Ενδιαφέρεστε για πληροφορίες σχετικά με το έργο B.LIVING; Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.blivingproject.com  ή την 

σελίδα μας στο Facebook και ελάτε σε επαφή μαζί μας! . 

http://www.blivingproject.com/

