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Επικύρωση δεξιοτήτων

Το LISTEN χρησιμοποιεί το σύστημα 
επικύρωσης LEVEL5 το οποίο έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για να αξιολογήσει τις εξελίξεις των 
προσωπικών, κοινωνικών και οργανωτικών 
ικανοτήτων σε περιβάλλον μη τυπικής και 
άτυπης μάθησης.

Βασίζεται σε μια τρισδιάστατη προσέγγιση για 
την επικύρωση των γνωστικών 
μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
σχετίζονται με τη δραστηριότητα 
και των επιρροών - τον κύβο 
LEVEL5.

Επικοινωνία
Συνεργασία Ενεργών Πολιτών
Γιώργος Μπεκιαρίδης
Μεσογείων 392, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
acc.greece@gmail.com

Εταίροι του έργου
Coordinator
BUPNET GmbH
Göttingen, Γερμνανία
www.bupnet.eu

Active Citizens Partnership
Atene, Ελλάδα
www.activecitizens.eu

blinc eG
Göttingen, Γερμανία
www.reveal-eu.org

Community Action Dacorum
Hemel Hempstead, Βασίλειο
www.communityaction dacorum.org

CESIE
Palermo, IΙταλία
www.cesie.org

Skellefteå kommun
Skellefteå, Σουηδία
www.skelleftea.se

Verein Multikulturell
Innsbruck, Αυστρία
www.migration.cc
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Η ιδέα
Η αφήγηση μπορεί να χτίσει γέφυρες και είναι 
ένας θαυμάσιος τρόπος να μαθαίνεις  μια ξένη 
γλώσσα, να είσαι σε επαφή με τους άλλους και να 
εκφράζεις τον εαυτό σου. Οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες που βιώνουν αναγκαστική 
μετανάστευση συχνά δεν έχουν την ευκαιρία να 
εκφραστούν και να ακουστούν στις κοινωνίες που 
τους φιλοξενούν.

Στο LISTEN θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την 
εφαρμοσμένη αφήγηση ως εκπαιδευτική μέθοδο 
για να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες και 
μετανάστες ώστε να βελτιώσουν τις γλωσσικές 
τους δεξιότητες ενθαρρύνοντάς τους να 
εκφραστούν και ταυτόχρονα να μοιραστούν τις 
ιστορίες τους ώστε οι εμπειρίες τους να γίνουν 
γνωστές.

Στόχος του LISTEN είναι να προωθήσει έναν 
διαπολιτισμικό διάλογο και να ενσωματώσει τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες που βίωσαν την 
αναγκαστική μετανάστευση στην κοινωνία που 
τους φιλοξενεί, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
αφήγησης.

Ομάδες στόχος
Το έργο απευθύνεται σε : 

Εκπαιδευτές και εθελοντές που εργάζονται με 
μετανάστες και πρόσφυγες

Πρόσφυγες και μετανάστες

Στόχοι του έργου
Το LISTEN σκοπεύει να ενδυναμώσει τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσα από την 
παροχή στους εκπαιδευτές καινοτόμων 
εργαλείων και μεθόδων σχετικών με την 
αφήγηση.  Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί και 
θα δοκιμαστεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για εκπαιδευτές που θα βασίζεται σε 
διδακτικές έννοιες και μεθόδους αφήγησης ενώ 
παράλληλα θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί στις 
χώρες των εταίρων ένα σύστημα πιστοποίησης 
ικανοτήτων.

Το LISTEN επιδιώκει να ενδυναμώσει τους 
μετανάστες και πρόσφυγες μέσα από : 

Την παροχή δυνατότητας να ακουστεί η φωνή 
τους και οι ιστορίες τους.

Την δυνατότητα ενσωμάτωσης στις τοπικές 
κοινωνίες

Την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου

Τη συμβολή στην βελτίωση της εμπιστοσύνης 
των προσφύγων και των μεταναστών στην 
κοινωνία. 
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Δράσεις
Το LISTEN είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας για 2 χρόνια 
(Δεκέμβριος 2016 έως Νοέμβριος 2018).
Κατά την περίοδο αυτή θα υλοποιηθούν :

Συλλογή μεθόδων αφήγησης σε χώρες της 
Ευρώπης 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων για 
εκπαιδευτές 

Υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
σχετικά με την προσέγγιση LISTEN.

Δοκιμή της προσέγγισης LISTEN στις χώρες 
των εταίρων.

Δημοσίευση των ενοτήτων κατάρτισης στην 
ιστοσελίδα LISTEN στις πέντε γλώσσες των 
εταίρων 

Αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων από 
τους εκπαιδευτές, τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες μέσω του συστήματος επικύρωσης 
LEVEL5

Βραβείο και ετικέτα
Έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε οι ίδιοι στο 
πρόγραμμα LISTEN!
Συμμετέχετε στο βραβείο LISTEN με μια ιστορία ή 
υποβάλλετε αίτηση για την ετικέτα LISTEN.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου. 


