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Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2022

Το WE-Hope προβάλλει τις μνήμες και τις εμπειρίες της προσφυγιάς
στην Ευρώπη και στηρίζει

τις αξίες μίας κοινής κληρονομιάς που χαρακτηρίζεται από ανοχή,
αλληλεγγύη, κοινωνική ένταξη

και αλληλοσεβασμό.

OUT OF CRISIS EXPERIENCES 
HOPE FOR THE FUTURE

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του/της συντάκτη/κτριας
και αποτελεί αποκλειστική του/της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται οποιαδήποτε

ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.

8 
εταίροι

200
μαρτυρίες

3
δραστηριότητες



Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

@WeHopeTogether
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Εταίροι του έργου

Το «είναι ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες;» είναι ο εκπαιδευτικός πόρος του WE-Hope, που
στοχεύει σε συμμετέχοντες ηλικίας 12 με 18 ετών. Ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη μέσω
της δημιουργικότητας. Δίνει την δυνατότητα τις φωνές των προσφύγων να εισακουστούν,
και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα καλλιτεχνικό έργο που τιμά την
πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνική ένταξη.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΟΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ;»

Δείτε την ιστοσελίδα μας

Η Τράπεζα Αναμνήσεων του WE-Hope περιέχει τις μαρτυρίες εκείνων που έχουν βιώσει
την προσφυγιά, καθώς και εκείνων που έχουν εργαστεί για να τους υποστηρίξουν στο
σημείο άφιξης τους. Σχεδόν 200 αρχεία ήχου και εικόνας καταγράφηκαν.

ΤΟ CANSTASTORIA ΤΟΥ WE-HOPE
Η υποδομή και η παρουσίαση που δημιουργήθηκαν
από τους Zach Walker και Juliet Russell
αναβαθμίζει την αρχαία οπτική μορφή εξιστόρησης
του Cantastoria, η οποία χρησιμοποιούσε εικόνες
και τραγούδια για να αφηγηθεί ιστορίες σε έναν
δημόσιο χώρο. Μέσα από την ψηφιακή
αλληλεπίδραση, τις φωνητικές ερμηνείες και την
συμμετοχή σε δημόσιο χώρο, αυτό το καλλιτεχνικό
έργο έχει ως σκοπό να δημιουργήσει συγκίνηση
στο κοινό, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε τις
διαφορές και τις ομοιότητές μας.

WE-Hope

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση στην ιστοσελίδα του WE-Hope

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του WE-Hope

Δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση στην ιστοσελίδα του WE-Hope


