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H Εκπαιδευτική Δραστηριότητα INCREA ολοκληρώθηκε με
μεγάλη επιτυχία!
Η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Increa έλαβε χώρα στη Ματέρα…
Από τις 15 μέχρι τις 17 Ιουλίου, ο εταίρος
MateraHub φιλοξένησε την Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα του έργου INCREA, με στόχο να
υποστηρίξει και να βελτιώσει την κοινωνική
ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω των
δημιουργικών
πολιτιστικών
βιομηχανιών,
γεμίζοντας τα κενά με τα οποία οι ομάδα στόχος
έρχεται σε επαφή μόλις φτάσει στην Ευρώπη.

Η 3ήμερη εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για
εξωτερικούς εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς,
κοινωνικούς λειτουργούς και μέλη του
προσωπικού
από
χώρες
εταίρους
(εκπρόσωποι της Ιταλίας, του Βελγίου, της
Ισπανίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας) να
δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τα
αποτελέσματα του έργου: Γλωσσικό,
Ψηφιακό και Επιχειρηματικό εκπαιδευτικό
υλικό (IO2), το Εγχειρίδιο «Από μετανάστης
σε δημιουργικός επιχειρηματίας» (IO3) και το
Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (IO4), προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα και συνοχή των
αποτελεσμάτων με βάση την ανατροφοδότηση ειδικών.

Ματέρα 2019: Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα πολιτισμικής κληρονομιάς…
Η Ματέρα, επιλέχθηκε ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2019
δίνοντας στην πόλη και την περιφέρεια τη
μοναδική ευκαιρία να οργανώσει μια σειρά
πολιτιστικών εκδηλώσεων με έντονο
πανευρωπαϊκό χαρακτήρα.
Η Ματέρα, με την εξαιρετική, πολυετή
ιστορία, την αρχιτεκτονική της και τα
μελλοντικά πολιτιστικά έργα, έχει ένα
ισχυρό μήνυμα να μοιραστεί με την
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υπόλοιπη Ευρώπη: τη σημασία της κατανόησης και του σεβασμού των διαφορών μας, ενώ
θαυμάζουμε τα κοινά μας στοιχεία.
Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της γέφυρας και της πολιτιστικής κληρονομιάς που
μπορεί να οικοδομήσει:

Το πρόγραμμα Matera 2019 οργανώθηκε με το
σύνθημα «Ανοιχτό Μέλλον» και με ιδιαίτερη
έμφαση στην κοινωνική και πολιτιστική ένταξη και
τη συνεργατική καινοτομία. Η επίσκεψη στη Ματέρα
και η συμμετοχή σε μερικές από τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που προωθήθηκαν κυρίως από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
τους δημιουργικούς πόρους μας και την καταπληκτική πολιτιστική μας κληρονομιά για να
ενισχύσουμε τις αξίες μας και να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για το μέλλον, μαζί.

…Αξιοποιώντας
στο
έπακρο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα INCREA

το

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτών των 3
ημερών,
οι
εκπαιδευτές
αξιολόγησαν
τo
εκπαιδευτικό υλικό και οι εταίροι το προσάρμοσαν
με βάση τις ανατροφοδοτήσεις τους.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα INCREA είναι τώρα
έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα σε όλες τις γλώσσες των χωρών εταίρων!

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας!
Ιστοσελίδα του προγράμματος: increa.erasmusplus.website
Μέσα κοινωνική δικτύωσης:

https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-projecta7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/

https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν".
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