2ο Ενημερωτικό
Δελτίο
5ο Ενημερωτικό δελτίο
To έργο ENGAGE μέχρι τώρα…
Τελικά παραδοτέα του έργου ENGAGE…
Η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα
είναι η ακόλουθη:
 Δημιουργία τοπικών ομάδων εργασίας
σε κάθε χώρα εταίρο.
 Διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας και
έρευνας πεδίου στοχευμένων στην
ανάλυση των αναγκών κατάρτισης.
 Καθορισμός πλαισίου προγράμματος
σπουδών και κατάρτισης.
 Σχεδιασμός πρωτοτύπων εργαλείων και
πόρων για την ενσωμάτωση.
Πραγματοποιήσαμε αυτές τις δραστηριότητες
στις έξι χώρες της ΕΕ, που λαμβάνουν μέρος
στο έργο ENGAGE, με τη συμμετοχή γυναικών
μεταναστριών που είναι οι τελικοί δικαιούχοι.
Για τον προσδιορισμό των πιθανών αρχηγών
ενσωμάτωσης,
πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις με τα μέλη των τοπικών ομάδων
για τη διερεύνηση της καταλληλότητας του
πλαισίου του προγράμματος κατάρτισης.
Αυτό ήταν ένα καλό κίνητρο για την
εμβάθυνση στα θέματα τα οποία οι ίδιες οι
γυναίκες
θεωρούν
πιο
σημαντικά,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η
πολύπλοκη διαδικασία της ένταξης σε μια νέα
χώρα και πολιτισμό.

2η Συνάντηση των Εταίρων…
4η…Συνάντηση Εταίρων…
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Οι τελικές συμφωνίες αναφορικά με τα
διαδικτυακά εργαλεία (Πλατφόρμα
Ηλεκτρονικής Μάθησης και Σύνολο
Εργαλείων.
Η ανατροφοδότηση των τοπικών
ομάδων εργασίας σχετικά με το
Έγγραφο Πολιτικής.

Τι θα επιτύχει το έργο ENGAGE …
1. την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για Ηγέτιδες Ενσωμάτωσης, που
απευθύνεται σε γυναίκες μετανάστριες
2. την παραγωγή ενός συνόλου ψηφιακών εργαλείων και πόρων κατάρτισης για την
ενσωμάτωση
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Στοιχεία για το έργο ENGAGE …
Μέσα από τις δραστηριότητές μας, 39 άτομα
συμμετείχαν στις τοπικές ομάδες εργασίας,
ενώ επιλέχθηκαν 6 βασικές θεματικές ενότητες
για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ENGAGE:
1. Διαπροσωπικές δεξιότητες
2. Διεκδικητική Επικοινωνία
3. Αξίες και πολιτιστική ταυτότητα
4. Ενδυνάμωση της Κοινότητας
5. Πολιτική Συμμετοχή
6. Ηγετικές ικανότητες
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα
για τα μαθησιακά μας αποτελέσματα,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας!

Επόμενα
βήματα…







Σχεδιασμός και ανάπτυξη του
Εγχειριδίου Μάθησης και του
εκπαιδευτικού υλικού
Πιλοτική εφαρμογή
Δοκιμή και έλεγχος του
ηλεκτρονικού προγράμματος
σπουδών και του εκπαιδευτικού
υλικού με τους τελικούς χρήστες
Προετοιμασία για το πρόγραμμα
κατάρτισης των εκπαιδευτών

Κρατήστε επαφή με το έργο ENGAGE…
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις τοπικές ομάδες εργασίας που θα συσταθούν
για να βοηθήσετε την ανάπτυξη αυτού του ενδιαφέροντος προγράμματος,
επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Εάν είστε εκπαιδευτής στην εκπαίδευση ενηλίκων ή εργάζεστε σε οργανισμό υποστήριξης μεταναστών
και ενδιαφέρεστε να αναπτύξετε και/ ή να τρέξετε την εκπαίδευση του ENGAGE με μετανάστριες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Εάν είστε μετανάστρια και ενδιαφέρεστε να γίνετε Ηγέτιδα Ενσωμάτωσης στην κοινότητα σας
και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες κατάρτισης του ENGAGE,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποιοι είναι οι εταίροι του ENGAGE…
Η κοινοπραξία του ENGAGE αποτελείται από 6 εταίρους με επικεφαλής τον οργανισμό Sud Concept στη Γαλλία
που υποστηρίζεται από τους: Speha Fresia στην Ιταλία, BEST στην Αυστρία,
DANTE στην Κροατία, CARDET στην Κύπρο και FIPL στην Ιρλανδία.

Για περισσότερες πληροφορίες
www.engageproject.eu ή ακολουθήστε μας στο Facebook @engaproject.eu
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