ARPEGGIO Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Βασική Κατάρτιση Ομαδαρχών/-ισσών (Συντονιστών/-τριών Ομάδας) Διαπολιτισμικών
Ανταλλαγών 2020-2021 | Μέρος 3o
Μια εκπαίδευση για ενδιαφερόμενους/-ες από Ελλάδα, Γερμανία και Γαλλία.
26 Ιουνίου στις 18:00 - 03 Ιουλίου
Κόστος συμμετοχής σε πρόγραμμα με φυσική παρουσία: 50,00€
Βασική Κατάρτιση, Μέρος 1ο (Γαλλία)
Μέρος 1: 20. - 27. 08.2020 Douarnenez (Γαλλία) ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Μέρος 2: 07. – 14.01.2021 Διαδικτυακά ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Μέρος 3: 26.06.– 03.07.2021 στην Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Εγγραφή συνίσταται να γίνει ΑΜΕΣΑ!!!!!!
Με την παρακολούθηση της κατάρτισης αυτής, τα άτομα που συμμετέχουν θα μπορούν να
διεξάγουν ανεξάρτητες διεθνείς διαπολιτισμικές συναντήσεις νεολαίας στο μέλλον, στο πλαίσιο
του Γαλλο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (DFJW- OFAJ), αλλά και στο πλαίσιο των ΕλληνοΓερμανικών Ανταλλαγών Νέων, όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή. Φυσικά, εξηγούνται επίσης, οι
παιδαγωγικές αρχές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας άλλων υπηρεσιών (Erasmus +, ΕΓΙΝ, ΓΠΙΝ,
RYCO κλπ.).
Εδώ και 15 χρόνια περίπου υφίσταται στα πλαίσια του ΓΓΙΝ/DFJW/OFAJ ένα εργαλείο
πιστοποίησης για τους/τις Ομαδάρχες/-ισσες (συντονιστές/-τριες Ομάδας) για τις διαπολιτισμικές
ανταλλαγές. Αυτός ο τρόπος πιστοποίησης αλλά και τα κριτήρια για την εκπαίδευση
αναπτύχθηκαν από την κοινωνία των πολιτών μαζί με το ΓΓΙΝ (Γερμανο-Γαλλικό Ίδρυμα Νεολαίας)
και το ΓΠΙΝ (Γερμαν-Πολωνικό Ίδρυμα Νεολαίας) στα πλαίσια μιας συντονιστικής ομάδας.
Από κοινού, καθορίστηκαν ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για
την εργασία στον διαπολιτισμικό τομέα. Συχνά οι συμμετέχοντες/-ουσες είχαν προγενέστερες
γνώσεις/εμπειρίες στο πλαίσιο της εθνικής τυπικής ή και μη-τυπικής εκπαίδευσης ως
καθηγητές/καθηγήτριες, δάσκαλοι/δασκάλες σε σχολεία ή ως παιδαγωγοί. Ωστόσο, αυτό δεν
φαίνεται αρκετά επαρκές για ένα διεθνές διαπολιτισμικό πλαίσιο. Θεωρούμε, ότι η εκπαίδευση
των Ομαδαρχών/-ισσών (συντονιστών/-τριών Ομάδας) είναι ένας από τους σημαντικότερους
πυλώνες στην ποιότητα των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και συναντήσεων. Η ευαισθησία τους
για τις διαπολιτισμικές διεργασίες της ομάδας αλλά και των συγκρούσεων, η με σεβασμό
αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων (στη συνάντηση) γλωσσών, καθώς και η γνώση των
πολιτιστικών και ιστορικών ριζών όλων των συμμετεχόντων καθιστούν μια διαπολιτισμική
συνάντηση/ανταλλαγή ως αειφόρο.
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Τα άτομα που συμμετέχουν στην κατάρτιση αυτή, κατά την διάρκεια των τριών φάσεων του
προγράμματος, διανύουν μια διαπολιτισμική διαδικασία μάθησης. Έχει θεμελιώδη σημασία να το
βιώσει κανείς ο ίδιος/η ίδια για να μπορεί να αναγνωρίσει και να συνοδεύσει παιδαγωγικά
παρόμοιες διαδικασίες, στην μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση και κατά τη διάρκεια των
διαπολιτισμικών συναντήσεων/ανταλλαγών νέων. Η ομάδα των εκπαιδευτών εδώ μεταδίδει το
περιεχόμενο με πρακτικό και βιωματικό τρόπο σε μορφή προσομοιώσεων, εργαστηρίων,
παιχνιδιών, ομαδικής εργασίας, συζητήσεων κλπ. Η εκπαίδευση καλύπτει το σύνολο της
οργάνωσης και υλοποίησης μιας διαπολιτισμικής συνάντησης νέων με θέματα όπως ο σχεδιασμός
της δράσης και η οργάνωση του προγράμματος της συνάντησης, μέθοδοι διαπολιτισμικής
μάθησης, η ποικιλομορφία των πολιτισμών, ο σχεδιασμός της διαχείρισης των γλωσσών της
συνάντησης όπως και της γλωσσικής εμψύχωσης, οι νομικές πτυχές, η ομαδική δυναμική, η
συνεργασία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, η αξιολόγηση μιας συνάντησης νέων.
Αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες της ίδρυσης ενός Ελληνό-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας
(ΕΓΙΝ). Σε πολλές συζητήσεις μπορούμε να δούμε πόσο βαθιά εξακολουθούν να υπάρχουν οι
πληγές των θηριωδιών πράξεων της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Η παρόμοια δύσκολη
Γερμανο-Γαλλική σχέση, αναπτύχθηκε πολύ θετικά μετά από την ίδρυση του ΓΓΙΝ στο πλαίσιο της
συνθήκης Elysée το 1963. Ίσως μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία για να
προσαρμόσουμε τις πολιτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους στο
"γερμανοελληνικό". Για το λόγο αυτό, συμπεριλήφθηκαν στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικές
ενότητες που ασχολούνται με την ιστορία στις διεθνείς συναντήσεις νέων.
Όσοι/όσες συμμετέχουν θα καταρτιστούν στα πλαίσια της διαδικασίας πιστοποίησης του
ΓΓΙΝ/OFAJ (Γερμανο-Γαλλικού Ιδρύματος Νεολαίας). Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να λάβουν
(εφόσον πληρούνται τα πρότυπα) το πιστοποιητικό για τους διαπολιτισμικούς/-ές Ομαδάρχες/ισσες (συντονιστές/-τριες Ομάδας) νέων στις Γαλλο-Γερμανικές και τριμερείς συναντήσεις νέων.
Επειδή τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας είναι επίσης εκπαιδευτής/-τρια γλωσσικής εμψύχωσης,
οι συμμετέχοντες, όταν πληρούν τα καθορισμένα πρότυπα επιλεξιμότητας (Προσοχή: Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ή καλή γνώση της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας), μπορούν επίσης να
λάβουν το πιστοποιητικό για τους γλωσσικούς εμψυχωτές/-τριες στις Γαλλο-Γερμανικές
συναντήσεις νέων.
Περισσότερες πληροφορίες για τα πιστοποιητικά μπορείτε να βρείτε εδώ (στην αντίστοιχη
ιστοσελίδα του ΓΓΙΝ/OFAJ. Προσοχή: οι πληροφορίες είναι μόνο στα Γερμανικά και τα Γαλλικά). Οι
Ομαδάρχες/-ισσες (συντονιστές/-τριες Ομάδας), που διαθέτουν πιστοποιητικό είτε της
εκπαίδευσης για Ομαδάρχες/-ισσες (συντονιστές/-τριες Ομάδας) είτε της γλωσσικής εμψύχωσης,
μπορούν να εγγραφούν σε μια βάση δεδομένων του ΓΓΙΝ/ OFAJ (Γερμανο-Γαλλικού Ιδρύματος
Νεολαίας) και αυτό θα μπορεί να μεσολαβήσει, εάν υπάρχει ζήτηση για Ομαδάρχες/-ισσες
(συντονιστές/-τριες Ομάδας) ή/και γλωσσικούς εμψυχωτές/-τριες και για τις ανάγκες διαφόρων
παροχών σεμιναρίων.
Η κατάρτιση αυτή υποστηρίζεται από το ΓΓΙΝ/ OFAJ και το ειδικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του
Ομοσπονδιακού Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναίκας και Νεολαίας της Γερμανίας. Η
ελάχιστη ηλικία συμμετοχής είναι 18 ετών, δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας.
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Η συνδρομή για τα άτομα που συμμετέχουν από την Ελλάδα, ανέρχεται σε 50 ευρώ στα
προγράμματα με φυσική παρουσία. Αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης (διαμονή σε δίκλινα
και δωμάτια με περισσότερα κρεβάτια) στον τόπο που αναφέρεται παρακάτω, πλήρης διατροφή
(ειδικά αιτήματα διατροφής θα γίνονται αν είναι δυνατόν), καθώς και όλα τα έξοδα προγράμματος
και μετάφρασης.
Το κόστος του ταξιδιού εντός Ελλάδας, για τα άτομα από την Ελλάδα που θέλουν να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα καθότι θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Στα προγράμματα στην Γαλλία και την Γερμανίας ισχύει:
Το κόστος του ταξιδιού θα επιστραφεί σύμφωνα με τις αρχές του ΓΓΙΝ/ OFAJ (Γερμανο-Γαλλικού
Ιδρύματος Νεολαίας). Περισσότερες πληροφορίες, για τον υπολογισμό του κόστους, μπορείτε
να βρείτε εδώ (στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΓΓΙΝ/OFAJ. Προσοχή: οι πληροφορίες είναι μόνο
στα Γερμανικά και τα Γαλλικά).
Προσοχή όμως! Το ανώτερο ποσό που καταβάλλεται για την μεταφορά προς και από τον τόπο
που γίνεται το πρόγραμμα είναι τα 300€!!!
Η συμμετοχή σε αυτή την εκπαίδευση είναι δυνατή και σε άλλο χρόνο αλλά μετά από διαβούλευση
και βάση διαθεσιμότητας.

Στοιχεία
Εκκίνηση: 26. Ιουνίου στις 18:00
Λήξη:
03. Ιουλίου
Κόστος συμμετοχής: EUR 50,00
Διοργανωτές
Interkulturelles netzwerk e.V.
Gwennili
Arpeggio
Τόπος διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα).
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