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1. Διακρατική συνάντηση: σύνοψη
2. Η 5η Διακρατική Συνάντηση στο Τορίνο
3. Ενημερωτικές εκδηλώσεις

1.Το Έργο InclEUsion: Ενημέρωση
Μια από τις πιο συναρπαστικές δράσεις στην υλοποίηση των έργων μας είναι οι διακρατικές συναντήσεις με
τους εταίρους μας. Συγκεντρωνόμαστε κάθε φορά σε διαφορετική τοποθεσία και απολαμβάνουμε την ευκαιρία
να ανταλλάσσουμε ιδέες μεταξύ μας και να μαθαίνουμε για νέες κουλτούρες και απόψεις.
Για το έργο αυτό είχαν προγραμματιστεί 5 διακρατικές συναντήσεις, αλλά δυστυχώς μόνο η πρώτη, η οποία
πραγματοποιήθηκε στη Ρέους της Ισπανίας, ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί δια ζώσης με τη συμμετοχή όλων
των εταίρων. Οι επόμενες τρεις συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν online λόγω της πανδημίας της COVID-19 και
των περιορισμών στις μετακινήσεις. Παρόλα αυτά, ήμασταν πνευματικά μαζί με τους εταίρους μας στη Λειψία
της Γερμανίας, στη Λευκωσία της Κύπρου και στην Πάτρα της Ελλάδας.
Παρά το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε από κοντά, οι συναντήσεις αυτές είχαν τεράστια επιτυχία
και περιμένουμε με ανυπομονησία την ευκαιρία για να συναντηθούμε ξανά δια ζώσης με τους εταίρους μας.
Φάνηκε ότι η ευκαιρία είχε φτάσει με την 5η διακρατική συνάντηση στο Τορίνο της Ιταλίας, που φιλοξενήθηκε
από το Istituto dei Sordi. Δυστυχώς, ορισμένοι από τους εταίρους αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την τελευταία
στιγμή τη φυσική παρουσία τους και τελικά η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μικτή μορφή.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου,
καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

2. Η 5η Διακρατική Συνάντηση στο Τορίνο
Η 5η και τελευταία διακρατική συνάντηση του έργου inclEUsion πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας,
στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μικτή μορφή, οι εταίροι συζήτησαν την
κατάσταση που βρίσκεται το έργο και συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα, καθώς και για τη βιωσιμότητα
και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του έργου.

3. Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
Στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου όλοι οι εταίροι διοργάνωσαν μια ενημερωτική εκδήλωση για να
μοιραστούν τα αποτελέσματα του έργου με τις ομάδες-στόχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ΜΚΟ,
σχολεία, δημόσιες αρχές, ενώσεις μεταναστών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο στόχος των ενημερωτικών εκδηλώσεων ήταν:
▪
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και του υλικού του έργου.
▪
Να δοθούν παραδείγματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του
έργου στην κοινότητα.

.Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να:
▪
▪
▪

Λύσουν τις αμφιβολίες τους σχετικά με τα αποτελέσματα του
έργου.
Να συζητήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτές ενηλίκων και οι κοινωνικοί λειτουργοί
Να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να συζητήσουν για
πιθανή μελλοντική συνεργασία.
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