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Ενημερωτικό Δελτίο του έργου SHANARANI 
 

SHANARANI 

Το έργο SHANARANI είναι ένα 18μηνο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2 - 

Στρατηγικές Συνεργασίες στον τομέα της Νεολαίας, το οποίο στοχεύει στη 

δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών για τη συμμετοχή των νέων και την 

ευαισθητοποίησή τους, σχετικά με τη σημαντικότητα της μείωση των φυλετικών 

στερεοτύπων και την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους. 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην επίσημη ιστοσελίδα: 

www.shanarani.eu  

 

Εκπαιδευτική κατάρτιση των Εκπαιδευτών 

Κατά την περίοδο 11 - 15 Ιουνίου 2018, ο οργανισμός CESIE φιλοξένησε 12 

εκπαιδευτές από Βουλγαρία, Κύπρο, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία, στο 

πλαίσιο της εβδομάδας "εκπαιδευτικής κατάρτισης των εκπαιδευτών" στο Παλέρμο 

(Ιταλία).  

Η εκπαιδευτική κατάρτιση αποσκοπούσε στην πιλοτική εφαρμογή των ελκυστικών 

μεθοδολογιών του έργου SHANARANI, οι οποίες βασίζονται στον κινηματογράφο, τη 

μουσική και την υποκριτική, και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του 

έργου IO1, IO2 και IO3, με στόχο να βελτιώσουν τις ικανότητες των εκπαιδευτών όσον 

αφορά τα στερεότυπα των φύλων μεταξύ των νέων. 

Χρησιμοποιώντας εργαλεία από τον κινηματογράφο, την υποκριτική και τη μουσική, 

έμαθαν και συζήτησαν μαζί τους σε μη τυπικές εκπαιδευτικές συναντήσεις, 

βρίσκοντας χρήσιμες λύσεις για την προσαρμογή του υλικού στις διάφορες χώρες και 

παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των νέων. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές του έργου SHANARANI βελτίωσαν το θεωρητικό τους 

υπόβαθρο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη και τη σημασία των 

στερεοτύπων χάρη στα ειδικά εργαστήρια που έδωσαν οι SWI, CESIE και Caminos. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να περάσουν 5 έντονες ημέρες 

κατά τις οποίες μοιράστηκαν τις μεθοδολογίες, τις ιδέες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

τους που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα θέματα φύλου. 

Εργάστηκαν για να εμβαθύνουν πάνω στο θέμα της σημασίας των φυλετικών 

στερεοτύπων μεταξύ των νέων και της χρήσης ελκυστικών μεθοδολογιών κατά τη 

διάρκεια της επόμενης φάσης, που είναι οι πιλοτικές εφαρμογές. 

Η κατάρτιση είχε γενικά πολύ καλά αποτελέσματα μεταξύ των συμμετεχόντων, οι 

οποίοι απέκτησαν νέες γνώσεις, προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες και 

ικανότητες σχετικά με τις μη τυπικές δραστηριότητες και τα στερεότυπα των φύλων 

http://www.shanarani.eu/
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μεταξύ των νέων, βρίσκοντας νέες προοπτικές και έμπνευση για να εργαστούν στον 

τομέα αυτό. 

Η πλατφόρμα του έργου SHANARANI  

Η παιχνιδοποιημένη πλατφόρμα του έργου SHANARANI ήταν ένα από τα βασικά 

σημεία της εκπαιδευτικής κατάρτισης στο Παλέρμο.  

Πρόκειται για μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να είναι 

διαδραστική και να ανακαλύπτει καλύτερα τη σημασία των στερεοτύπων μέσω 

παιχνιδιών και εργαλείων για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας. 

Η κοινοπραξία του έργου SHANARANI θα διαθέσει πολύ σύντομα τα πρώτα 

αποτελέσματα του έργου, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τους προηγούμενους μήνες. 

Μπορείτε να αναμένετε μέσα στο επόμενο διάστημα την έκθεση που συνέταξε η SWI 

σε συνεργασία με όλους τους εταίρους σχετικά με κατάσταση που επικρατεί πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα σε όλη την Ευρώπη. 

Τέλος, μια αρχική έκδοση της πλατφόρμας έχει ήδη αναπτυχθεί και παρουσιαστεί 

από τον οργανισμό CARDET σε όλους τους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής κατάρτισης. Με αυτό τον τρόπο οι εταίροι συνέλεξαν τα σχόλια και 

την επαγγελματική άποψη των εκπαιδευτών σχετικά με την πλατφόρμα. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να λάβετε περισσότερες ενημερώσεις σχετικά 

με την πλατφόρμα! 

Οι επόμενες δραστηριότητες…  

Θα ακολουθήσει σύντομα μια φάση πιλοτικών εφαρμογών, οι οποίες θα διεξαχθούν 

σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις χώρες εταίρους, προκειμένου να εκπαιδεύσουν άλλους 

ενδιαφερόμενους, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, όσον αφορά τις 

μεθοδολογίες που εφαρμόζει το έργο. 

Οι νέοι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία: 

- Να βελτιώσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες σε μη 

τυπικές δραστηριότητες που παρέχονται από καινοτόμα εργαλεία  

- Να έχουν θετικό αντίκτυπο στους νέους στην τοπική τους κοινότητα 

- Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα των φύλων σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 

την Γιολάντα Φράγκου (Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 

Ερευνήτρια, CARDET) στο yolanda.frangou@cardet.org, ή επισκεφθείτε την επίσημη 

ιστοσελίδα του έργου www.shanarani.eu  
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