4ο Ενημερωτικό Δελτίο
5ο Ενημερωτικό δελτίο
Οι υπό εξέλιξη εργασίες
του έργου ENGAGE…
Τελικά παραδοτέα του έργου ENGAGE…
Η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα
είναι η ακόλουθη:
 Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας για τις
Ηγέτιδες Ενσωμάτωσης, το οποίο έχει
περιγραφεί στις διάφορες γλώσσες των
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Κατάρτισης
έχει
υλοποιηθεί
και
μεταφραστεί στις διάφορες γλώσσες των
εταίρων και είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.
 Η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης και
το Σύνολο Εργαλείων έχουν υλοποιηθεί
μέχρι τα πρώτα τέσσερα Πνευματικά
Παραδοτέα
για
τις
«Γυναίκες
Μετανάστριες
ως
Ηγέτιδες
Ενσωμάτωσης».
 Το Έγγραφο Πολιτικής, το τελευταίο
Πνευματικό Παραδοτέο (IO5), υλοποιείται
με τη πλήρη συμμετοχή των τοπικών
ομάδων εργασίας, οι οποίες εμπλέκονται
ενεργά και στη σύνταξη του προσχεδίου
εισηγήσεων για τη προώθηση της
ενσωμάτωσης των μεταναστών πολιτών
στις κοινωνίες υποδοχής.

4η Συνάντηση των Εταίρων…
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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.
τον σχεδιασµό
και την
εφαρμογή μιας
ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης
για τους
2. Παραγωγή
ψηφιακής
εργαλειοθήκης
εκπαιδευτικών
πόρων για
την ενσωμάτωση
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 …
Το Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης είναι τώρα
διαθέσιμο!
 Απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, κοινωνικούς
λειτουργούς που έχουν αφοσιωθεί στις κοινότητες
μεταναστών και σε μετανάστριες, δυνητικές
«Ηγέτιδες Ενσωμάτωσης».
 Διατίθεται στις διαφορετικές γλώσσες της
κοινοπραξίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Κροατικά, Ελληνικά και Ιταλικά).
 Συνδέεται με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας και το
Σύνολο Εργαλείων μέσω σειράς πόρων ένταξης από
όλες τις χώρες εταίρους.
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα
μαθησιακά μας αποτελέσματα, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας!

Επόμενα
βήματα…

Η τελευταία πιλοτική δοκιμή:
 του Ενδοϋπηρεσιακού Προγράμματος
Κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων
προς στήριξη της ένταξης των
μεταναστριών.
 του Προγράμματος Διδασκαλίας και
των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων
για τις τοπικές ομάδες μεταναστριών.
Η τελευταία συνάντηση των εταίρων,
στη Μπαστιά της Κορσικής (Γαλλία) στις
16 και 17 Ιουλίου 2019.

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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