
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του ACT-IT-OUT! 

 
       Διάρκεια του έργου: 1/3/2021 – 28/2/2023 
       Συντονιστής: SPEHA FRESIA SC, ΙΤΑΛΙΑ 
       Χώρες Εταίροι: Ιρλανδία, Κροατία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ιταλία 
 
 

ACT-IT-OUT ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
 

Στο πρόγραμμα 3Ps, οι εταίροι χρησιμοποιούν το μέσο της 
Φωτογραφίας για να υποστηρίξουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να 
αναπτύξουν τη γνωστική τους επίγνωση για τον πολιτισμό - να 
τραβήξουν φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν την κατανόηση 
διαφορετικών πολιτισμών και να υποστηρίξουν τους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την κατανόηση του δικού τους 
πολιτισμού και πώς αυτός επηρεάζει τη δική τους οπτική για τον κόσμο 
και τους άλλους πολιτισμούς. 

Για την προσέγγιση της συναισθηματικής συνιστώσας, με βάση τις 
φωτογραφίες που θα τραβήξουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, οι εταίροι 
του προγράμματος θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους να 
σχεδιάσουν και να γράψουν μικρά ποιήματα, τα οποία θα έχουν ως 
στόχο να αποτυπώσουν τα συναισθήματα και τα κίνητρά τους που 
σχετίζονται με πολιτισμικά ζητήματα. 

Η συγγραφή αυτών των ποιημάτων θα βοηθήσει επίσης τους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τις συναισθηματικές τους 
αντιδράσεις σε ορισμένες πτυχές του πολιτισμού και να 
αυτοαξιολογήσουν τα κίνητρά τους για την ανάπτυξη της πολιτισμικής 
τους νοημοσύνης. 

Τέλος, για την αντιμετώπιση της φυσικής συνιστώσας, οι ενήλικοι 
εκπαιδευόμενοι θα υποστηριχθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους 
ως ερμηνευτές και θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους 
για να ερμηνεύσουν τα ποιήματα που έχουν γράψει, αλλά και να 
συμπεριλάβουν ενέργειες, χειρονομίες και κινήσεις που είναι συνώνυμες 
με τον δικό τους πολιτισμό, αλλά και με άλλους πολιτισμούς. 

Πρόκειται για μια πραγματικά μοναδική μορφή εκπαίδευσης 
ενηλίκων εκπαιδευομένων για την ανάπτυξη της πολιτισμικής τους 
νοημοσύνης. 

Στόχος του ACT-IT-OUT είναι να υποστηρίξει τους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους 

καλλιτεχνικούς κλάδους για να αναπτύξουν τη δική τους πολιτιστική 

νοημοσύνη και να προωθήσουν την εκτίμηση της πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία. 

  

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ #2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACT-IT-OUT  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ 

 

• Επτά διαδικτυακές 

διακρατικές συναντήσεις 

• Ολοκλήρωση των εργασιών 

για το IO1  

• Δημιουργία περιεχομένου για 

δυο ενημερωτικά δελτία 

• Καταιγισμός ιδεών για το IO2  

• Σελίδα στο Facebook με τα 

νέα για το έργο καθώς και με 

περιεχόμενο που σχετίζεται 

με φωτογραφίες, ποιήματα 

και παραστάσεις που 

ενημερώνονται τακτικά. 

• Δημιουργία της ιστοσελίδας 

του έργου, η οποία είναι 

διαθέσιμη στα αγγλικά και 

στις γλώσσες των εταίρων.  
 

 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του έργου και η δημιουργία ποιοτικών πηγών μάθησης, οι εταίροι 

συναντιόντουσαν τακτικά διαδικτυακά. Χρησιμοποιώντας πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιήσαμε επτά 

συναντήσεις για να παρακολουθούμε την πρόοδο του έργου και να σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα. Περιμένοντας  

να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία και ελπίζοντας σε μια καλή έκβαση, η επόμενη προγραμματισμένη διακρατική 

συνάντηση στο Βερολίνο παραμένει ακόμη σε αναμονή. Σε περίπτωση που οι εταίροι δεν είναι δυνατόν να 

συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους μέσω διαφόρων ψηφιακών εργαλείων 

προκειμένου να ολοκληρώσουν τις επερχόμενες εργασίες του έργου και να μοιραστούν τα αποτελέσματα με τα μέλη 

της τοπικής τους κοινότητας. 

 
 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ! 
 

Ιστοσελίδα έργου: http://actitout.eu/ και σελίδα Facebook στο: https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 
 
 
 
 

  

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; 

• Συμμετοχή των εταίρων σε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στο Βερολίνο τον 

Απρίλιο του 2022  

• Ανάπτυξη περιεχομένου για IO2 & IO3 

• Βραχυπρόθεσμες κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης του προσωπικού τον Ιούνιο του 

2022 

• Μικτή κινητικότητα ενηλίκων εκπαιδευομένων τον Οκτώβριο του 2022 

• Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες εταίρους τον Οκτώβριο του 

2022 

• Τελική διάσκεψη στην Ιταλία τον Δεκέμβριο του 2022 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο 

των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός Έργου: 2020-1-IT02-

KA227-ADU-095329  
 

http://actitout.eu/
https://www.facebook.com/ActItOutProject

