ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΝΑΠ

Tίτλος: CROSS-CULTURAL ALIGMENT TOOLS
Είδος πηγής: Οδηγός
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βόρια Μακεδονία, Αγγλία
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Αυτός ο «οδηγός συνέντευξης» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού Ensemble Project και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς που εργάζονται με μετανάστες, προκειμένου να βοηθήσουν
τους πρώτους να διαχειριστούν αποτελεσματικά μια συνέντευξη προσανατολισμού, παρακάμπτοντας
την ευαλωτότητα τους και αποκτώντας μια διαπολιτισμική προσέγγιση.
Ο οδηγός εμπεριέχει τρία (3) μέρη, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ερώτηση σχετικά με τρεις
θεμελιώδεις διαπολιτισμικές ικανότητες. Κάθε μέρος στοχεύει σε μια φάση της συνέντευξης,
παρέχοντας θεωρητικές πληροφορίες, μια πρακτική πρόταση και μια σύντομη βιβλιογραφία.
Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης έντυπο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων για τους φορείς.
Ιστοσελίδα: http://www.projectensemble.eu/toolkit.php

Tίτλος: NON-FORMAL TOOLS FOR INMIGRANTION YOUTH WORKERS
Είδος πηγής: Workshop Tools
Χώρες: Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το ακόλουθο έγγραφο, συντάχθηκε από την D.G.T μετά από δεκαήμερο σεμινάριο που
πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Περιλαμβάνει έξι εργαστηριακά εργαλεία που αναπτύσσονται με τη
χρήση του πλαισίου της μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα εργαλεία εργαστηρίου, εκτός από τον υψηλό
βαθμό ευελιξίας στη χρήση τους, έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξης των
μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες υποδοχής και τις κοινότητες μέσω ορισμένων
δραστηριοτήτων στις οποίες οι ντόπιοι και οι μετανάστες αλληλοεπιδρούν και μοιράζονται εμπειρίες.
Επιπλέον, έχουν ως στόχο και άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη των μεταναστών
στην εύρεση εργασίας μέσω της προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, παραδείγματος χάρη, πώς
να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή, κλπ. Όλες οι δραστηριότητες χρησιμοποιούν απλά και εύκολα
εργαλεία και επικεντρώνονται στην διευκόλυνση της διαδικασία μάθησης και ένταξης.
Ιστοσελίδα: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/non-formal-tools-for-immigration-youthworkers.2628/
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Tίτλος: REMINT – REFUGEES AND MIGRANT INCLUSION TOOLKIT
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία,Ελλάδα,ΗΒ, Σουηδία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το έργο αποσκοπεί στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στη δημιουργία και διάδοση εκπαιδευτικού
υλικού για τη γλωσσική και επαγγελματική ανάπτυξη των μεταναστών. Το έργο δημιουργήθηκε για να
συμβάλει στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση μη παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων που
καθιστούν τη διαδικασία απόκτησης των γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων των μεταναστών
απλούστερη, πιο δραστική και αποτελεσματική.
Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση της εμπειρικής μεθόδου, με βάση την αυτονομία του φοιτητή στη
διαδικασία μάθησης και την ενίσχυση των ικανοτήτων του ατόμου, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη,
δεδομένου ότι προωθεί επίσης την απόκτηση θεμελιωδών διαπολιτισμικών ικανοτήτων τόσο για την
κοινωνική όσο και για την ένταξη στην εργασία στις χώρες υποδοχής.
Το έγγραφο επικεντρώνεται στις μεθοδολογίες κάθε εταίρου, όλες βασισμένες σε μια διαπολιτισμική
προσέγγιση στην οποία συνεργάζονται οι μετανάστες και οι ντόπιοι. Η παρεχόμενη εργαλειοθήκη
ανοικτού κώδικα είναι ιδιαίτερα πλούσια και ετερογενής, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων
που στοχεύουν στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, των δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων κ.λπ.
Ιστοσελίδα: https://eeli.edu.gr/wp-content/uploads/2019/07/handbook_final-version-no-sweden.pdf
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