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Changing  

tolerance  

mindseat

Το ReaCT υλοποιείται στα πλαίσια του 

ERASMUS+ και αφορά την ανοχή και τον 

σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα 

αποτελέσματα του προγράμματος θα 

δημιουργήσουν και θα διαδώσουν μηνύματα με 

στόχο την επίτευξη συνύπαρξης με αμοιβαίο 

σεβασμό μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και των 

μεταναστών, προσφύγων. 

Για την επίτευξη των στόχων, οι εταίροι του 

προγράμματος θα δοκιμάσουν και θα 

ερευνήσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές 

μεθόδους που θα δοκιμαστούν στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτές οι μέθοδοι θα 

συγκεντρωθούν σε ένα εκπαιδευτικό πακέτο το 

οποίο θα είναι διαθέσιμο online, έτοιμο για 

εφαρμογή από εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων 

σε όλη την Ευρώπη. 

Η αποστολή του ReaCT είναι η προώθηση 

τόσο στους Ευρωπαίους πολίτες όσο και στους 

μετανάστες μιας κουλτούρας αποδοχής και 
ανοχής της ποικιλομορφίας δημιουργώντας, 

αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας δίκτυα 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων 

PARTNERS



Πώς να συμμετάσχετε Στόχοι

Εάν ο οργανισμός σας επιθυμεί να 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα ως 

συνεργάτης, επικοινωνήστε με τον τοπικό 

εταίρο στην χώρα σας και υπογράψτε μια 

επιστολή πρόθεσης συμμετοχής. 

 

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις εργασίες 

της τοπικής ομάδας και στις εκπαιδεύσεις, 

επικοινωνήστε με τον τοπικό εταίρο στην 

χώρα σας.  

 

Ακολουθήστε μας στο facebook όπου 

δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με 

εκδηλώσεις, προϊόντα, εκπαιδεύσεις 

καθώς και νέα του προγράμματος  

 

Facebook: 

 https://www.facebook.com/REACT- 

Project-1192850994192617/?ref=br_rs 

•ΗενθάρρυνσητωνΕυρωπαίωνπολιτών 

νααναλάβουνδράσηγιαμιαπιοανεκτικήκ 

αιμεσεβασμότωνανθρωπίνωνδικαιωμά 

τωνΕυρώπη. 

• Η λήψη μέτρων για την ανεκτικότητα 

προς τους πρόσφυγες που διασχίζουν 

τα σύνορα μας. 

• Η δημιουργία ενεργών και συνειδητών 

Ευρωπαίων πολιτών. 

• Η βελτίωση και εμπλουτισμός των 

διδακτικών εργαλείων στην εκπαίδευση 

ενηλίκων 

• Η προώθηση του εθελοντισμού για 

τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 

• Η υποστήριξη της ενεργού 

συμμετοχής των πολιτών μέσα από 

διαπολιτισμικές δραστηριότητες 

Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτών που θα 

περιλαμβάνει σετ καινοτόμων 

εκπαιδευτικών μεθόδων για 

ενήλικες εκπαιδευόμενους σχετικά 

με την ανεκτικότητα και την ισότητα 

 

 Πιλοτικές εκπαιδευτικές εφαρμογές 

 

Υλικά για προώθηση και διάχυση 

των αποτελεσμάτων, των γνώσεων 

και των εμπειριών των 

συμμετεχόντων. 

 

 Πολιτισμική ευαισθητοποίηση για 

τους συμμετέχοντες και τους 

εταίρους του προγράμματος καθώς 

θα επισκέπτονται τους οργανισμούς 

σε κάθε χώρα και θα γνωρίζουν την 

τοπική κουλτούρα, τις παραδόσεις 

και την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια 

των διακρατικών συναντήσεων, θα 

οργανωθούν εκδηλώσεις για την 

ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και 
της μάθησης μεταξύ των 

πολιτισμών.   


