3ο Ενημερωτικό
Δελτίο
5ο Ενημερωτικό δελτίο
To έργο ENGAGE μέχρι τώρα…
Τελικά παραδοτέα του έργου ENGAGE…

Η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα
είναι η ακόλουθη:
 Οι
έξι
ενότητες
κατάρτισης
του
προγράμματος διδασκαλίας για τις Ηγέτιδες
Ενσωμάτωσης έχουν συλλεχθεί υπό τη
μορφή του Εγχειριδίου Εκμάθησης, το οποίο
περιλαμβάνει, πέραν των μαθησιακών
αποτελεσμάτων και της ανάλυσης τους σε
γνώσεις,
δεξιότητες
και
ευθύνες/
αυτονομία, χρήσιμες οδηγίες για τους
εκπαιδευτές
για
την
υλοποίηση
συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο και την
καθοδήγηση των γυναικών μεταναστριών
για αυτόνομη μάθηση.
 Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι έχουν
αναπτυχθεί και έχουν μεταφραστεί στις
μητρικές γλώσσες των εταίρων και θα
διατίθενται σύντομα στο διαδικτυακό
σύνολο εργαλείων.
 Το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης
έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί από το
προσωπικό των εταίρων στη Μασσαλία,
κατά
τη
διάρκεια
μιας
κοινής
δραστηριότητας κατάρτισης.
 Ο σχεδιασμός και η δομή των ηλεκτρονικών
εκπαιδευτικών πόρων, η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης και το σύνολο
εργαλείων έχουν υλοποιηθεί για τη
προώθηση του προγράμματος κατάρτισης
«Οι Γυναίκες Μετανάστριες ως Ηγέτιδες
Ενσωμάτωσης».

3η Συνάντηση των Εταίρων…
…η Συνάντηση Εταίρων…
4

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου
Η τέταρτη
των εταίρων
ENGAGEσυνάντηση
πραγματοποιήθηκε
στηπραγμαΡιέκα της
τοποιήθηκε
στις
28
και
29
Ιανουαρίου
2019
Κροατίας στις 30 και 31 Αυγούστου
2018,
στηόπου
Βιρτζίνια
της Ιρλανδίας,
όπου κοινοποιήκαθιερώθηκαν
τα ακόλουθα:
θηκαν τα ακόλουθα:
Η υπογραφή
του Εγχειριδίου
 Η πορεία
του έργου, εξετάζοντας
τα
Εκμάθησης.
τελικά και τα εν εξέλιξη επιτεύγματα
τωνΗεργασιών
μετάφραση
και η πρώτη
δοκιμή
διαχείρισης
(ενημέρωση
των
Ανοιχτών
Εκπαιδευτικών
των οικονομικών, διασφάλιση της
Πόρων.και σχέδια διάδοσης).
ποιότητας

Ο
προγραμματισμός
της
 Η ποιοτική
αξιολόγηση,
η οποία έλαβε
Ενδοϋπηρεσιακής
Διακρατικής
χώρα
μετά το Ενδοϋπηρεσιακό
Κατάρτισης,
ο
οποίος
Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Μασσαλία
το Νοέμβριο του
(με πραγματοποιήθηκε
θέμα την κοινή δραστηριότητα
2018
στη
Μασσαλία.
«Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών).

Το προσχέδιοδομή
για και
τη τα
Πλατφόρμα
 Η ολοκληρωμένη
Ηλεκτρονικής
Μάθησης.
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 …
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
1.
Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης Ηγετών Ενσωμάτωσης για μετανάστριες
3.
το σχεδιασµό
και την εργαλειοθήκης
εφαρμογή ενός εκπαιδευτικών
προγράμματος πόρων
ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης
2. Παραγωγή
ψηφιακής
για την ενσωμάτωση
για
τους
εκπαιδευτές
ενηλίκων
και
τους
λειτουργούς
υποστήριξης
µεταναστών
3. Σχεδιασμό και η Εφαρμογή εσωτερικού προγράμματος κατάρτισης για την
4. εκπαίδευση
μια πύλη ηλεκτρονικής
μάθησης,
προσαρμοσμένη
στις
ανάγκες
χρηστών
ενηλίκων και
για άτομα
που εργάζονται
στη
στήριξητων
μεταναστών
5.
ένα
έγγραφο
πολιτικής,
το
οποίο
να
υπογραμμίζει
την
μάθηση
της
κοινοπραξίας
4. Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης
τουΈγγραφο
έργου ENGAGE
5.
πολιτικής που υπογραμμίζει τα όσα έμαθε η κοινοπραξία του ENGAGE

Ορισμένα στοιχεία για το έργο ENGAGE
…Κοινή Δραστηριότητα Κατάρτισης, η οποία

Η
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπαιδευτών ενηλίκων
και λειτουργών υποστήριξης μεταναστών στη Μασσαλία από
τις 19 μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2018, αποσκοπούσε στην
απόκτηση των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων:
 Βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που
απαιτούνται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός
ενδοϋπηρεσιακού προγράμματος κατάρτισης
 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζεται μια
μετανάστρια γυναίκα για να γίνει ηγέτιδα ενσωμάτωσης,
υπεύθυνη για το συντονισμό, τον προγραμματισμό, την
επίλυση προβλημάτων και την εφαρμογή όλων των
προϋποθέσεων για την επίτευξη της ενσωμάτωσης των
συμμετεχόντων και άλλων μεταναστριών.
 Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των γενικών διδακτικών
δεξιοτήτων για την εκπαίδευση ενηλίκων και σε
συνάρτηση με μια συγκεκριμένη ομάδα στόχος.
 Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των γενικών προσωπικών και
μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων για την εκπαίδευση ενηλίκων
με μια συγκεκριμένη ομάδα στόχο.

Επόμενα
βήματα…






Εφαρμογή και δημοσίευση των
Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
Πιλοτική
εφαρμογή
της
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης με
εκπαιδευτές ενηλίκων για την
υποστήριξη της ενσωμάτωσης
των μεταναστριών.
Τελική δοκιμή του Προγράμματος
Διδασκαλίας και των Ανοικτών
Εκπαιδευτικών Πόρων με τοπικές
ομάδες μεταναστριών.

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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