Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο
Φεβρουάριος
Οι εταίροι του REACH YOUTH συνεχίζουν να δουλεύουν πάνω στις
μεθοδολογίες τους.
Στις 16-19 Νοεμβρίου 2020, οι εταίροι συγκεντρώθηκαν διαδικτυακά για να δοκιμάσουν μερικές από
τις μεθόδους του κάθε οργανισμού με σκοπό να αξιολογήσουν την εγκυρότητα και καταλληλόλητά
τους. . Ήταν επίσης μια μεγάλη ευκαιρία να πειραματιστούν με την διαδικτυακή μεταφορά των
παρεμβάσεων που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για δια ζώσης εφαρμογή. Κατά την διάρκεια αυτής της
πιλοτικής εφαρμογής, εφαρμόστηκαν καθημερινά δύο από τις οκτώ μεθόδους που περιλαμβάνονται
στις εκπαιδευτικές ενότητες του Παραδοτέου 2 – Σύνολο Δημοκρατικής Παρέμβασης και του
Παραδοτέου 3 – Συμπληρωματικό Μοντέλο Επικοινωνίας και Βασικές Αρχές Συγκρούσεων.
Η εμπειρία ήταν προκλητική αλλά εξαιρετικά ικανοποιητική. Η μεγάλη δέσμευση και η θετική
προσέγγιση όλων των εταίρων καθώς και η εμπειρία τους στη εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων
είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πρόσθετου συνόλου παρέμβασης ειδικά για διαδικτυακή
χρήση. Αυτές οι περιγραφές θα ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό μας υλικό, έτσι ώστε η δυνατότητα
εφαρμογής της παρέμβασης να επεκταθεί περαιτέρω, ακόμη και αν η κοινωνική απόσταση παραμένει
σταθερή στην καθημερινή μας ζωή.
Είμαστε εν μέσω της ολοκλήρωσης του Συνόλου Δημοκρατικής Παρέμβασης, το οποίο στη συνέχεια
θα μεταφραστεί σε όλες τις εθνικές γλώσσες των εταίρων και θα είναι προσβάσιμο από την
ιστοσελίδα του έργου.
Επιπλέον, για να δοκιμάσουν πιλοτικά τις μεθόδους που δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί στο διαδίκτυο, οι
εταίροι θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά δια ζώσης αν αυτό είναι εφικτό, τον Μάιο του 2021 στη
Σόφια της Βουλγαρίας.

Συμπληρωματικό Μοντέλο Επικοινωνίας μας είναι έτοιμο!
Η ενότητα είναι ήδη διαθέσιμη στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα μας και ήδη μεταφράζεται σε όλες τις
εθνικές γλώσσες των εταίρων. Σύντομα θα μεταφορτωθεί και θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στον
ιστότοπό μας στα γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά και βουλγαρικά!

Η πιλοτική εφαρμογή των μεθόδων μας θα ξεκινήσει σύντομα!
Στην προσεχή σεζόν θα δοκιμάσουμε τις μεθόδους μας με εξωτερικούς φορείς από τις 5
συμμετέχουσες χώρες (Γερμανία, Ισπανία, Κύπρος, Βουλγαρία και Ιταλία). Θα είναι ένα έντονο και
συναρπαστικό πιλοτικό πρόγραμμα. Αρχικά, οι νέοι εργαζόμενοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί θα
εκπαιδευτούν στο περιεχόμενο που αναπτύχθηκε από το REACH YOUTH, και στη συνέχεια θα
εφαρμόσουν αυτές τις μεθοδολογίες στην εργασία τους με τους νέους. Αυτή η πιλοτική δομή είναι
ζωτικής σημασίας για την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωμένων μεθοδολογιών
για την αντιμετώπιση της δημοκρατικής εκπαίδευσης με τους νέους, ενώ συζητάμε τις σημερινές
προκλήσεις.

Θα θέλατε να συμμετάσχετε στην πιλοτική εφαρμογή των μεθόδων μας;
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης
Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα μάθησης βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Θα αποτελεί ένα διαδικτυακό
μαθησιακό περιβάλλον όπου θα βρείτε τις μεθοδολογίες και τα υλικά μας δομημένα για εξ
αποστάσεως μάθηση όπως και επιπρόσθετο υλικό. Συνεχίστε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις μας.

Σχετικά με το Reach Youth
Το Reach Youth είναι μια πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
στοχεύει στην ενδυνάμωση της νεολαίας και των κοινωνικών
λειτουργών και στην παροχή των εργαλείων για την προστασία
των νέων από τη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό. Αυτό
θα επιτευχθεί μέσω της απόκτησης και κατανόησης των βασικών
αξιών της δημοκρατίας και της ενεργού συμμετοχής που
συνεπάγεται ως μέσο για την αντιμετώπιση κοινωνικών
ζητημάτων. Οι εταίροι εργάζονται σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων
που προσανατολίζονται προς αυτούς τους σκοπούς. Ειδικότερα,
σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την δημοκρατική μάθηση
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νεαρών εργαζομένων, μια
συμπληρωματική ενότητα για την επίλυση των συγκρούσεων και
την ε επικοινωνία και μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης η
οποία θα περιέχει όλα αυτά και θα είναι δωρεών και εύκολα
προσβάσιμη από όλους. Μετά την πιλοτική εφαρμογή του
εκπαιδευτικού υλικού θα δημιουργηθεί επίσης και ένας οδηγός
εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού ο οποίος θα απευθύνεται
σε εκπαιδευτές νέων και φορείς που ασχολούνται με την
ενδυνάμωση των νέων κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες
Μείνετε σε επαφή με τις επερχόμενες εκδηλώσεις και εξελίξεις ακολουθώντας τον ιστότοπο
του Προγράμματος
www.reachyouth.eu
Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram

και τα hashtags

#ReachYouthEU

#youth4democracy

#youthwork

Σύμπραξη Προγράμματος
Coordinator

SOZIALWERK DÜRENER CHRISTEN
Γερμανία
sozialwerk-dueren.de

ASOCIACIÓN CAMINOS
Ισπανία
www.asoccaminos.org

CSI, Center for Social Innovation
Κύπρος
csicy.com

CESIE
Ιταλία
cesie.org

BIMEC
Βουλγαρία
bimec-bg.eu

Το Πρόγραμμα REACH YOUth χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΑ2 – Στρατηγικές
συμπράξεις, Ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET).

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.
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