
Ενημερωτικό δελτίο 7 - Ιούλιος 2022

Τελική συνάντηση στο Βερολίνο

Στις 19 και 20 Ιουλίου, τα μέλη της κοινοπραξίας συναντήθηκαν στο Βερολίνο για να συζητήσουν τα
τελευταία βήματα του έργου και να αναλογιστεί από κοινού τους συνολικά 34 μήνες υλοποίησης του
έργου. Εκτός από τη συζήτηση των απαραίτητων εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν, η
συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για τους εταίρους να συναντηθούν επιτέλους από κοντά, καθώς οι
υπόλοιπες συναντήσεις του έργου ήταν διαδικτυακές μετά την πανδημία. Ως εκ τούτου, ο χρόνος
χρησιμοποιήθηκε ειδικά για την πραγματοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων για τον αναστοχασμό
του παρελθόντος και του μέλλοντος, εστιάζοντας στα προσωπικά διδάγματα, την ανατροφοδότηση
της ομάδας και την ανταλλαγή προσωπικών σκέψεων για τη διάρκεια ζωής του έργου. Επιπλέον, η
σύμπραξη συζήτησε τις χαμένες ευκαιρίες και φυσικά τη μελλοντική βιωσιμότητα του έργου. Εν
κατακλείδι, ήταν μια επιτυχημένη συνάντηση για την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου έργου,

αφήνοντας τους εταίρους του έργου ικανοποιημένους από τη σύμπραξη και τα αποτελέσματα του
έργου, έτοιμους να ξεκινήσουν νέες περιπέτειες μαζί στο μέλλον.

Οι τελικές εκδηλώσεις TANDEM σε όλη την Ευρώπη

Σε όλες τις χώρες-εταίρους, οι εταίροι του έργου διοργανώνουν εκδηλώσεις για να μοιραστούν τα
αποτελέσματα του έργου με το ευρύτερο κοινό και να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα
να δουν και να συμμετάσχουν σε γλωσσικές και πολιτιστικές ανταλλαγές. Μπορείτε να διαβάσετε μια
μικρή περίληψη κάθε εκδήλωσης παρακάτω.

Ιταλία

Στην Ιταλία, η CSC Danilo Dolci διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις με αφορμή τη γλωσσική συνάντηση του
TANDEM. Η μία σε συνεργασία με την Giocherenda, μια κοινωνική επιχείρηση της οποίας ηγείται μια
μικρή ομάδα δυτικοαφρικανών μεταναστών στο Παλέρμο, και η άλλη σε συνεργασία με το lab 360

που συντονίζεται από την libera...mente, η οποία είναι ένας νεοανοιγμένος χώρος αφιερωμένος σε
εργαστήρια για χρήστες διαφόρων κέντρων υποδοχής και άλλων κοινωνικών κέντρων στο Παλέρμο.

Οι εκδηλώσεις έφτασαν σε ένα μικτό ακροατήριο από κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς,

πολιτιστικούς διαμεσολαβητές, καθηγητές ξένων γλωσσών και φυσικά γενικά ενδιαφερόμενους,

μετανάστες και ντόπιους. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η προθυμία του κοινού να μοιραστεί και
να αλληλεπιδράσει είχε ως αποτέλεσμα ενδιαφέρουσες συναντήσεις και εξερευνήσεις νέων
γλωσσών και πολιτισμών.

Αυστρία

Ο οργανισμός Compass ολοκλήρωσε τη δεύτερη εκδήλωση γλωσσικής συνάντησης του έργου
Tandem. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 14 άτομα, αποτελούμενα από φοιτητές πανεπιστημίου, μέλη
ΜΚΟ νεολαίας και εθελοντές νέους που εργάζονται με μετανάστες στην τοπική περιοχή. Οι
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του έργου Tandem. Η εκδήλωση
ήταν σημαντική για τη βιωσιμότητα της μεθόδου του έργου και προσέφερε στους συμμετέχοντες
χρήσιμα εργαλεία για μελλοντικές πρακτικές.

Κύπρος

Στην Κύπρο, το CSI διοργάνωσε τη δεύτερη και τελευταία εκδήλωση, δηλαδή τη γλωσσική συνάντηση
του TANDEM στις 15 Ιουνίου 2022 στον πολυχώρο «Κόσμος χωρίς σύνορα», στη Λευκωσία. Οι
συμμετέχοντες στην εκδήλωση προέρχονταν από διαφορετικά υπόβαθρα- υπήρχαν φοιτητές
πανεπιστημίου, ντόπιοι και μετανάστες που ενδιαφέρονταν να βιώσουν τη γλωσσική και πολιτιστική



ανταλλαγή. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν όλα τα
αποτελέσματα του έργου και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν τι ακριβώς είναι το έργο
TANDEM και η μεθοδολογία TBLT. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους, οι συμμετέχοντες είχαν τη
δυνατότητα να βιώσουν την πρακτική πτυχή αυτής της μεθοδολογίας και να δουν τα θετικά
αποτελέσματά της μόλις εφαρμοστεί. Στο τέλος, όλοι έδωσαν θετικά σχόλια και ήταν ενθουσιασμένοι
που γνώρισαν νέους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκαν εμπειρίες και γνώσεις.

Γερμανία

Στο Βερολίνο, η Iberika Education group gGmbh, διοργάνωσε μία τελική γλωσσική συνάντηση του
TANDEM στις 15 Ιουλίου στο Iberika education group Kreuzberg. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ήταν
διαφορετικών ηλικιών και θέσεων, υπήρχαν τόσο φοιτητές όσο και εργαζόμενοι. Το Bazaar διήρκεσε
περίπου δυόμισι ώρες και τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: εισαγωγή και παρουσίαση
των εταίρων του έργου, καθώς και του ίδιου του έργου Tandem, ακολουθούμενη από παρουσίαση και
επεξήγηση της μεθοδολογίας TBLT και της πλατφόρμας MOOC και του ανοιχτού εγχειριδίου TANDEM.

Στο πρακτικό μέρος της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την
προαναφερθείσα μεθοδολογία, κοινωνικοποιούμενοι με τους άλλους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια
δόθηκαν ανατροφοδοτήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία TBLT και οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον
για μια περαιτέρω συνάντηση TANDEM, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου.

Ελλάδα

Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών διοργάνωσε μια δεύτερη εκδήλωση, δηλαδή μία γλωσσική
συνάντηση, σε έναν σύγχρονο πολυχώρο, το Impact Athens Hub, όπου συμμετείχαν 30 εντόπιοι
πολίτες. Η ομάδα-στόχος αποτελούταν από εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, ακτιβιστές και εθελοντές
και η διάρκεια της εκδήλωσης ήταν 2.30 ώρες. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε διαδραστικές



δραστηριότητες και είχαν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερες ιδέες και λεπτομέρειες σχετικά με
τις δραστηριότητες TBLT. Στην αρχή της εκδήλωσης, δόθηκε μια πλήρης επισκόπηση του έργου με
την παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα γλωσσικά
καφέ (Language Cafes) και την πλατφόρμα MOOC. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δραστηριότητες
icebreaker και κύριος κύκλος εργασιών για να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια εις βάθος εικόνα της
μεθοδολογίας και του προγράμματος σπουδών TBLT.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, οι διοργανωτές της
εκδήλωσης έλαβαν ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτικοί αποκάλυψαν, ότι
ήταν αρκετά ενθουσιασμένοι με την προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας και τις δραστηριότητες και ότι
επιθυμούν να συμπεριλάβουν τις μεθόδους TBLT στα μαθήματά τους από εδώ και στο εξής. Αυτό
αποτελεί ζωτική σημασία για αυτούς, δεδομένου ότι ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς, εθελοντές
και ακτιβιστές ασχολούνται καθημερινά με  μετανάστες.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος TANDEM δημοσιεύονται στο διαδίκτυο

Στον ιστότοπο, όλα τα αποτελέσματα του έργου TANDEM είναι πλέον διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες
των εταίρων. Εδώ θα βρείτε:

Τους διαδραστικοί χάρτες για τη γλωσσική πολυμορφία - 10 χάρτες παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις γλωσσικές και βασικές ικανότητες των μεταναστών και των
ντόπιων στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων και της πολιτιστικής
ευαισθητοποίησης.

Το ανοιχτό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της γλώσσας με βάση τις εργασίες - ένα εγχειρίδιο με
το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας διδασκαλίας της γλώσσας με βάση τις εργασίες,

παραδείγματα ασκήσεων, εργαλεία και οδηγίες για εκπαιδευτικούς και μη εκπαιδευτικούς που
θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη μεθοδολογία.



Τον σύνδεσμο για το MOOC σχετικά με την διδασκαλία γλωσσών βασισμένη στις
δραστηριότητες (ΤΒLT) - ένα διαδικτυακό μάθημα με 5 ενότητες για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν
περισσότερα για την TBLT και θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για τη διδασκαλία γλωσσών,

συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών της μεθοδολογίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες για τη διδασκαλία γλωσσών, πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία υλικού με βάση το
επίπεδο και το ενδιαφέρον των μαθητών σας, πρακτικές δραστηριότητες και οδηγίες για την
εφαρμογή του TBLT στην τάξη, καθώς και θεωρία και ασκήσεις για την αξιολόγηση των μαθητών σε
μια τάξη γλωσσών.

Τις οδηγίες για τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές - ένα έγγραφο που παρέχει πρακτικές
συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση πολιτιστικών και γλωσσικών ανταλλαγών
μεταξύ μεταναστών και ντόπιων, εμπνευσμένο από τη μέθοδο TBLT και με ιδιαίτερη προσοχή στις
πολιτιστικές ευαισθησίες των μικτών ομάδων.

Το πλαίσιο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επικύρωση - ένα πλαίσιο που θα
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μονοπατιών αναβάθμισης για ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων
κατευθυντήριων γραμμών για τη δυνατότητα μεταφοράς, βαθμολογίες, σύστημα σημάτων και
πιστοποιητικών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Το έργο θα αναπτύξει υλικό για ενήλικες: για τους μετανάστες ως εκπαιδευτικούς και τους
ντόπιους ως συμμετέχοντες. Ωστόσο, όλο το υλικό θα είναι επίσης ανοιχτό για το κοινό και
ενθαρρύνουμε τη χρήση του από καθηγητές ξένων γλωσσών ή άλλους ενδιαφερόμενους που
θα ήθελαν να δημιουργήσουν μονοπάτια επιμόρφωσης για μετανάστες ή ενήλικες ως
καθηγητές ξένων γλωσσών. Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα, κάντε κλικ εδώ
www.teachyourlanguage.eu

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο και τα αποτελέσματά του, παρακαλούμε στείλτε
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τοπικό σημείο αναφοράς του TANDEM στη χώρα
σας (www.teachyourlanguage.eu ) ή παρακολουθήστε τη σελίδα στο Facebook:
www.facebook.com/tandemeuproject.

Η κοινοπραξία του έργου TANDEM αποτελείται από:

● Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” – Ιταλία - www.danilodolci.org
● Compass GmbH - Αυστρία - www.compass4you.at
● Active Citizens Partnership – Ελλάδα – www.activecitizens.eu
● CSI Center for Social Innovation LTD - Κύπρος  - www.csicy.com
● Iberika Education Group GGMBH – Γερμανία – www.iberika.de
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