
 

 

 

 

 

 
 

     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 1/3/2021 – 28/2/2023 
     ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: SPEHA FRESIA SC, ITALIEN  
     ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ: Ιρλανδία, Κροατία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ιταλία 

 

Καλώς ήρθατε στο 1ο ενημερωτικό δελτίο του έργου ACT IT OUT! 
 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ ACT-IT-OUT  
 

Το έργο ACT IT OUT έχει ως στόχο να υποστηρίξει ενήλικες 
εκπαιδευόμενους σε όλη την Ευρώπη να αξιοποιήσουν τρεις 
καλλιτεχνικούς κλάδους (φωτογραφία, ποίηση και παραστάσεις) για 
να αναπτύξουν τη δική τους πολιτιστική νοημοσύνη και να 
προωθήσουν την αξία  της πολιτιστικής ποικιλομορφίας σε 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία. 

 

Η πολιτισμική νοημοσύνη είναι μια σημαντική δεξιότητα που μας 
βοηθά να βλέπουμε, να αναγνωρίζουμε και να εκτιμούμε τις 
αθέατες, άυλες πτυχές αυτού που κάνει τους πολιτισμούς μας 
μοναδικούς και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο που 
μπορεί να έχει ο πολιτισμός στις κοινωνίες και στην κοινωνική 
συμπεριφορά. Η ικανότητα κατανόησης και αποδοχής των 
διαφορετικών πολιτισμών και της ποικιλομορφίας τους είναι ένα 
από τα κλειδιά της επιτυχίας σε όλους τους τομείς της ζωής μας.  

 

Τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την πολιτισμική νοημοσύνη 
είναι η γνωστική, η συναισθηματική και η φυσική νοημοσύνη. Η 
γνωστική (νους), είναι όταν ένα άτομο με υψηλό επίπεδο 
πολιτισμικής νοημοσύνης είναι σε θέση να καθιερώσει στρατηγικές 
μάθησης που του επιτρέπουν να εντοπίζει μέσα κοινής 
κατανόησης. Η συναισθηματική συνιστώσα (η καρδιά) είναι απλώς 
θέμα εμπιστοσύνης και κινήτρων. Ένα άτομο με υψηλό δείκτη 
πολιτισμικής νοημοσύνης (CQ) είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα 
μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και έχει μεγάλο κίνητρο για να 
το κάνει. Η φυσική συνιστώσα (το σώμα) αποτελείται από τις 
πολιτισμικές χειρονομίες που έχετε την τάση να κάνετε. Για την 
ανάπτυξη της πολιτισμικής νοημοσύνης των ενήλικων 
εκπαιδευομένων σε όλη την Ευρώπη, το έργο ACT-IT-OUT 
προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση για τη χρήση της 
δημιουργικότητας στην πολιτισμική εκπαίδευση. Tην αντιστοίχιση 
αυτών των τριών συνιστωσών στο προτεινόμενο πρόγραμμα 3Ps - 
Φωτογραφίες, ποιήματα και παραστάσεις.  

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ               

ACT-IT-OUT 

 
Πώς αντιμετωπίσαμε  

τους περιορισμούς και τις 

δεσμεύσεις  

που προκλήθηκε από την 

πανδημία; 

ΜΕ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ!  
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ACT-IT-OUT  
 

 

• IO1 - Πρόγραμμα 3Ps - Φωτογραφίες, ποιήματα και παραστάσεις, το οποίο θα περιλαμβάνει μια 
σουίτα 36 ψηφιακών πηγών μάθησης και υποστηρικτικού υλικού, 12 πηγές για κάθε καλλιτεχνικό κλάδο - 6 
από αυτές τις πηγές θα αναπτυχθούν σε εισαγωγικό επίπεδο και 6 σε προχωρημένο επίπεδο. Οι πηγές για 
τις Φωτογραφίες θα απευθύνονται στη γνωστική συνιστώσα της πολιτισμικής νοημοσύνης, οι πηγές για τα 
Ποιήματα θα στοχεύουν στη συναισθηματική συνιστώσα και οι πηγές για τις Παραστάσεις θα απευθύνονται 
στη φυσική συνιστώσα της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

• IO2 - Πρόγραμμα εισαγωγικής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινοτικών εκπαιδευτών 
που περιλαμβάνει 3 ενότητες (1 για την εισαγωγή στο θέμα της πολιτισμικής νοημοσύνης και των 
συνιστωσών της, 1 για την εργασία και την υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε ένα πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον και 1 για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διευκόλυνσης των εκπαιδευτών να παρέχουν τις πηγές 
του προγράμματος 3Ps σε μια ομάδα ενηλίκων εκπαιδευομένων). 

• IO3 - ACT-IT-OUT MOOC και Κοινότητα Εφαρμογής, η οποία θα φιλοξενήσει όλο το μαθησιακό υλικό 
που θα παραχθεί από την κοινοπραξία και θα επιτρέψει την προβολή ενός ψηφιακού χώρου για τα 
ποιήματα και τις φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του IO1. Το MOOC θα 
φιλοξενήσει επίσης μια σειρά από 120 Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές που θα συγκεντρωθούν από τους 
εταίρους για να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της πολιτισμικής νοημοσύνης και της ανεκτικότητας 
μεταξύ διαφορετικών ομάδων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα θα φιλοξενεί 
επίσης μια περιοχή όπου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συνεργάζονται και να σχηματίζουν ένα 
πανευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματιών, που θα εργάζονται για την πιλοτική εφαρμογή αυτής της νέας 
προσέγγισης για την ανάπτυξη της πολιτισμικής συνείδησης και ανοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων σε 
όλη την Ευρώπη. 

 

 
 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 
 

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

 
 

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΜΑΤΑ 

Τον Μάρτιο του 2022, το πρόγραμμα 3Ps θα είναι έτοιμο να μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων και να 
προσαρμοστεί για την ηλεκτρονική του χρήση μέσω του ACT-IT-OUT MOOC. Πριν από το καλοκαίρι, το 
πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς θα δοκιμαστεί επίσης από το προσωπικό των εταίρων σε μια διακρατική κοινή 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, μια εμπειρία που πάντα εκτιμάται από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτές, και η 
οποία μπορεί να συνεχιστεί μέσω της ανταλλαγής σε Κοινότητα Πρακτικής. Έχουν συσταθεί τοπικές 
συμβουλευτικές ομάδες που θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την ποιότητα  της εκπαιδευτικής πρότασης, 
έτσι ώστε η πορεία με ενήλικες συμμετέχοντες και εκπαιδευτές να μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά 
και να οδηγήσει στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ACT-IT-OUT. 

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  
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