
  

5ο Ενημερωτικό δελτίο 

Τελικά παραδοτέα του έργου ENGAGE… 

 
1. Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης Ηγετών Ενσωμάτωσης για μετανάστριες 
2. Παραγωγή ψηφιακής εργαλειοθήκης εκπαιδευτικών πόρων για την ενσωμάτωση 
3. Σχεδιασμό και η Εφαρμογή εσωτερικού προγράμματος κατάρτισης για την 

εκπαίδευση ενηλίκων και για άτομα που εργάζονται στη στήριξη μεταναστών 
4. Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης 

5. Έγγραφο πολιτικής που υπογραμμίζει τα όσα έμαθε η κοινοπραξία του ENGAGE 

4η Συνάντηση Εταίρων… 

 
 
 
 

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων πραγμα-
τοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2019 
στη Βιρτζίνια της Ιρλανδίας, όπου κοινοποιή-
θηκαν τα ακόλουθα:  

 Η πορεία του έργου, εξετάζοντας τα 
τελικά και τα εν εξέλιξη επιτεύγματα 
των εργασιών διαχείρισης (ενημέρωση 
των οικονομικών, διασφάλιση της 
ποιότητας και σχέδια διάδοσης).   

 Η ποιοτική αξιολόγηση, η οποία έλαβε 
χώρα μετά το Ενδοϋπηρεσιακό 
Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Μασσαλία 
(με θέμα την κοινή δραστηριότητα 
«Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών). 

 Η ολοκληρωμένη δομή και τα 
περιεχόμενα του Ενδοϋπηρεσιακού 
Προγράμματος Κατάρτισης. 

 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 … 

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… 
… 

To έργο ENGAGE μέχρι τώρα… 
 Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του 

προγράµµατος ENGAGE πραγµατο-

ποιήθηκε στην Βιέννη, στις 17-18 

Ιουνίου 2018, όπου συμφωνήθηκαν τα 

ακόλουθα:  

 Το πλαίσιο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 

 Η δομή του εγχειριδίου 
μάθησης και η κατανομή του 
σε 6 ενότητες μάθησης. 

 Η μορφή και το περιεχόμενο 
των στοχευόμενων ενοτήτων 
για τις ηγέτιδες ένταξης. 

 Το πλαίσιο του διακρατικού 
προγράμματος κατάρτισης 
για τους εκπαιδευτές από τις 

συμμετέχουσες χώρες.  

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 
3. το σχεδιασµό και την εφαρμογή ενός προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης 
για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους λειτουργούς υποστήριξης µεταναστών 
4. μια πύλη ηλεκτρονικής μάθησης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών 
5. ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο να υπογραμμίζει την μάθηση της κοινοπραξίας 

του έργου ENGAGE 

 
 

2ο Ενημερωτικό Δελτίο 
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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  

http://www.engageproject.eu/
mailto:facebook@engageproject.eu

