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ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

•Το έργο θα χρησιμοποιήσει την δύναμη των ιστοριών για να πυροδοτήσει τη 
δημιουργικότητα σε ενήλικες και να αναπτύξει την ανθεκτικότητά τους και την 
ικανότητά τους να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις σε διάφορες προκλήσεις.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης ευάλωτων ομάδων 
ενηλίκων, αναπτύσσοντας παράλληλα βασικές δεξιότητες διαχείρισης της 
ζωής, όπως ο καθορισμός στόχων, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργική 
σκέψη και η αυτοεκτίμηση.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• Η τρέχουσα κατάσταση που δημιουργείται από τον Covid 19 απαιτεί οι φορείς 
εκπαίδευσης ενηλίκων να είναι εξοπλισμένοι με καινοτόμες μεθόδους για την 
εφαρμογή των πρακτικών ως εργαλείο για την υποστήριξη της κοινωνικής 
αλλαγής και της δημιουργίας ανθεκτικών κοινοτήτων.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου 
είναι να 
συγκεντρώσει φορείς 
που εργάζονται με 
ενήλικες με 
λιγότερες ευκαιρίες 
κοινωνικής ένταξης, 
προκειμένου να 
αναπτύξουν τις 
ικανότητές τους με 
στόχο τη δημιουργία 
ενός βιώσιμου 
μαθησιακού 
περιβάλλοντος, 
αξιοποιώντας την 
αφήγηση ιστοριών.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ
ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

Να δοθεί η δυνατότητα 
στους εταίρους 
οργανισμούς να 
χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο αφήγησης για 
την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
ενηλίκων από ευάλωτες 
ομάδες καθώς και να 
εντοπιστεί ένα σύνολο 
λύσεων και 
προσεγγίσεων για την 
ανάπτυξη 
δημιουργικών 
δεξιοτήτων των 
ενηλίκων και την 
ανάπτυξη των 
ικανοτήτων 
ανθεκτικότητάς τους 
χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένα την 
αφήγηση ως 
εκπαιδευτική μέθοδο.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΑΦΗΓΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΩΝ

Ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τη σημασία των 
πολιτιστικών 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων σε 
περιόδους πανδημιών και 
την ανάπτυξη καινοτόμων 
δεξιοτήτων  σε ενήλικες 
ως απάντηση σε 
δύσκολες καταστάσεις. 
Ανάπτυξη και δοκιμή 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που 
μπορούν να προωθήσουν 
τη δημιουργικότητα, την 
καινοτομία και την 
ανάπτυξη προσωπικών 
και κοινωνικών 
δεξιοτήτων και να 
εμπλέξουν τους ενήλικες 
στην ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων στις 
προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ




