Projektkoordinator:

Ett innovativt, studentcentrerat tillvä
gagångssätt för att nå interkulturella
färdigheter för inhemska och utländ
ska studenter.
Studenter, mingel och bli involverad!

-

Partnerländer: Cypern, Frankrike, Grek
land, Österrike, Spanien, Sverige.

-

Kontaktinformation
http://mate.projectsgallery.eu
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Ett innovativt,

studentcentrerat
tillvägagångssätt för
att nå interkulturella
färdigheter för
inhemska och
utländska
studenter.

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta
dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket
endast återspeglar upphovsmännens åsikter,
och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon
användning av informationen i det.

Är du student med inhemsk eller utländsk bakgrund?
Läs mer om MATE och bli involverad!
MATE är ett EU-projekt (Erasmus +, Key
Action2) som samordnas av MMC Cypern.
Varaktighet: 12/2018 - 12/2020

Utveckla interkulturella kunskaper och sociala nätverk med inhemska och utländska
studenter!
Bekämpa diskriminering, hattal och främja
respekt och mångfald!

Interkulturella
färdigheter

Antidiskriminering

MATE
Bekämpa
hattal

Inkludering

EUROPEISKA RAPPORTEN
OM HATE SPEECH
Rapport om vanliga former
av diskriminering av invandrare och hat i varje partnerland.

Dela din
erfarenhet i
fokusgrupper
eller i onlineenkäten!

INTERCULTURAL
SKILLS ASSESSMENT
ONLINE TOOL
Använd
Online frågeformulär för
utvärdering av interkulturella
de gratis
färdigheter för att bestämma din
onlineverktygen
nivå och dina krav.
och få feedback
på dina
färdigheter!
Delta i
RAPPORTERA RASISM- workshopar med
pilotutbildningar!
UTBILDNING
Kurslitteratur och träningsmaterial om användning
av sociala nätverk och kanaler för att hylla mångfald och försvaga rasfördomar och stereotyper.

MATEvents

Mångfald

Bli en utbildad
MATE-arrangör
eller delta i en
lokal händelse för
att träffas, dela
och nätverka!

Händelser som arrangeras
av studenter som syftar till
att upptäcka gemensamma
kulturella och sociala element
och att samla inhemska och
utländska studenter.

KAMPANJ FÖR
ÖKAT MEDVETANDE
Tillgång till gratis
onlinematerial,
delta i en workshop och starta
din kampanj!

Utbildningsmaterial, workshops och en guidebok om
sociala medier- kampanjer och
strategier för medborgarengagemang för att bekämpa
diskriminering.

MATE ONLINE
PLATFORM

Gå med i
plattformen:
Plattform för att få tillgång till allt
Lär
dig, mingla
producerat material och att skapa ett
MATE-kontaktnät på internet meloch bli aktiv!
lan studenter som vill lära sig och bli
aktivt involverade.

