
  

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 

5η Συνάντηση Εταίρων… 

 

Η 5η Συνάντηση των εταίρων του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη 
Μπαστιά (Κορσική, Γαλλία), στις 16-17 
Ιουλίου 2019. Κατά τη συνάντηση, οι εταίροι 
ενέκριναν τα ακόλουθα:  

 Τις τελικές μορφές των παραδοτέων 
του ENGAGE: 

o Διδακτέα Ύλη των Ηγετών 
Ενσωμάτωσης  

o Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 
o Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα 

Κατάρτισης  
o Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης 

και Εργαλειοθήκη 
o Έγγραφο πολιτικής  

 Τη διάδοση του εγγράφου πολιτικής 
που παρουσιάστηκε στους βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς 
λήψης αποφάσεων. 

 Την αξιολόγηση της τελικής 
διάσκεψης και τα αποτελέσματά της. 

 Τα περαιτέρω βήματα για την πλήρη 
αξιοποίηση της εμπειρίας του 

ENGAGE. 

Τι θα καταφέρει το έργο ENGAGE … 

Το έργο ENGAGE αναγνωρίζει την ανάγκη για 
μια νέα προσέγγιση στις πρόνοιες υποστήριξης 
της ενσωμάτωσης των μεταναστών. 
Για το λόγο αυτό το ENGAGE επικεντρώνεται 
περισσότερο στην ενσωμάτωση των 
μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης και της 
εγκαθίδρυσης ενός νέου προφίλ ηγέτη 
ενσωμάτωσης, το οποίο θα μπορούσε να 
θεωρηθεί και ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής. 
  
Κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας προσέγγισης 
είναι η ανάπτυξη των παραδοτέων του έργου: 
IO1) Διδακτέα Ύλη των Ηγετών Ενσωμάτωσης  
IO2) Ψηφιακή Εργαλειοθήκη Πόρων για την 
Ενσωμάτωση  
IO3) Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης 
IO4) Πύλη Ηλεκτρονικής Μάθησης και Ψηφιακή 
Εργαλειοθήκη 
IO5) Έγγραφο Πολιτικής 
 

Το Έγγραφο πολιτικής υπογραμμίζει: 

 Τα τεράστια πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η μη τυπική και άτυπη 
μάθηση για την ενίσχυση της δικτύωσης 
μεταξύ αλλοδαπών και ντόπιων 
γυναικών, που με τη σειρά τους φέρνουν 
σημαντικό θετικό αντίκτυπο. 

 Την ανάγκη διασφάλισης αντίκτυπου, 
οικειοποίησης και βιώσιμης και 
μακροπρόθεσμης ενσωμάτωσης. 

 Την ανάγκη για οικοδόμηση της 
κοινότητας και ενσωμάτωση, και για 
προώθηση της βιωσιμότητας και της 

αξιοποίησης των καινοτομιών. 
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Που επικεντρώνεται το έργο ENGAGE … 
 
 
Η Πύλη Ηλεκτρονικής Μάθησης και η Ψηφιακή 
Εργαλειοθήκη περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς πόρους 
στις 6 γλώσσες των εταίρων του προγράμματος – 
Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κροατικά και 
Ελληνικά. 
Η Διδακτέα Ύλη 6 Ενοτήτων αποτελείται από δύο 
κύρια τμήματα - το Πρόσωπο-Με-Πρόσωπο και την 
Αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση. 
Η εργαλειοθήκη περιέχει 12 ανοικτούς εκπαιδευτικούς 
πόρους σε 5 γλώσσες και 19 στα αγγλικά. Είναι 
εμπλουτισμένη με avatar που μιλάει για τα βασικά 
θέματα των σχετικών Ενοτήτων. Το Εγχειρίδιο του 
Εκπαιδευτή και το Βιβλίο Εργασίας του 
Μαθητευόμενου, συμπληρώνουν τους πόρους κάθε 

Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πόρου. 

 

 

 

Επόμενα 

βήματα… 

Μέχρι το τέλος του προγράμματος, 
κάθε εταίρος δεσμεύεται να 
προωθήσει εθνικές εκστρατείες με 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 
διοικητικών αποφάσεων και με όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη 
διάδοση της πρότασης μάθησης του 
ENGAGE. 
Σε όλες τις χώρες των εταίρων 
προγραμματίζονται περαιτέρω 
δραστηριότητες αξιοποίησης και όλα 
τα νέα αναρτώνται στο site μας και 
στη σελίδα μας στο Facebook! 

 

Κρατήστε επαφή με το έργο ENGAGE… 
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις τοπικές ομάδες εργασίας που θα συσταθούν 

για να επιβοηθήσουν 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 Ηγέτης 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

