
 

 

 

 

 
2ο Δελτίο τύπου  

 
Έξι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται για να παρέχουν δεξιότητες και γνώσεις 

στις γυναίκες μετανάστες για να ενεργούν ως ηγέτιδες ένταξης 
 

Η Γαλλία, η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ιταλία συνεργάζονται για να παρέχουν 

δεξιότητες και γνώσεις στις γυναίκες μετανάστριες για να ενεργήσουν ως αρχηγοί ένταξης στο πλαίσιο του 

έργου, υποστηρίζοντας τις γυναίκες μετανάστες ως ηγέτες ενσωμάτωσης. 

"Εισερχόμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της εφαρμογής μας (το έργο θα κλείσει τον Αύγουστο του 2019) και 

τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Στην πραγματικότητα, 

τα περισσότερα πνευματικά αποτελέσματα έχουν ήδη οριστικοποιηθεί ή θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη 

Δεκεμβρίου. Αυτή τη στιγμή, ως κοινοπραξία, θα πρέπει να εργαστούμε τόσο για να συμπεριλάβουμε τις 

γυναίκες μετανάστριες επιτόπου, όσο και για να ενημερώσουμε τα θεσμικά όργανα για το μοντέλο μας και 

για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Είμαι πεπεισμένος για τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να 

έχει το έργο στην επικράτειά μας”, είπε ο Tommaso Scavone, ο οποίος ηγείται του έργου ENGAGE. 

Tον τελευταίο μήνα επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο του έργου. Αποτελεί σημαντικό γεγονός ότι 15 

εκπαιδευτές ενηλίκων και εργαζόμενοι στη στήριξη των μεταναστών συμμετείχαν σε μια διεθνική 

εκδήλωση κατάρτισης που διεξήχθη στη Μασσαλία το Νοέμβριο. Στη διάρκεια αυτών των ημερών, δόθηκε 

σημαντική έμφαση στην εργασία με μη παραδοσιακές ενσωματωμένες προσεγγίσεις μάθησης και με βάση 

την έρευνα, αξιοποιώντας την ευρεία διάδοση νέων ηλεκτρονικών μαθησιακών και άτυπων μαθησιακών 

περιβαλλόντων. Στην πραγματικότητα, μετά από αυτή την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση 

να υποστηρίξουν τη γυναίκα μετανάστρια για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα των ηγετών ενσωμάτωσης 

και να χρησιμοποιήσει τη ψηφιακή εργαλειοθήκη, που αναπτύχθηκαν χάρη στα ταμεία Erasmus +. 

Φωτογραφίες και βίντεο της διεθνικής εκδήλωσης εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στο Facebook μας 

(@engageproject. eu). 

Σήμερα, οι εταίροι από τη Γαλλία, την Αυστρία, την Κύπρο, την Κροατία, την Ιρλανδία και την Ιταλία 

καλούνται να κατανοήσουν αν το προτεινόμενο επικαλυπτόμενο μοντέλο ενσωμάτωσης (cascading model) 

συμβαδίζει με τις τοπικές ανάγκες και εάν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλα εδάφη, σε άλλες χώρες 

της ΕΕ και με άλλα υποσύνολα του μεταναστευτικού πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, τους επόμενους 

μήνες, θα οργανωθούν αρκετές εκπαιδευτικές συνεδρίες σε 6 χώρες της ΕΕ και 60 γυναίκες μετανάστες θα 

εκπαιδευτούν. Χάρη στις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω του νέου και καινοτόμου 

προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε από το έργο – που παρεμπιπτόντως, είναι το πρώτο 

πρόγραμμα σπουδών που αφορά το φύλο και που τοποθετεί τις γυναίκες στο επίκεντρο της διαδικασίας 

ενσωμάτωσης – οι γυναίκες μετανάστριες θα είναι σε θέση να διαδραματίσουν το ρόλο των ηγετών 

ένταξης και να εμπλέξουν 300 γυναίκες μετανάστριες σε τοπικά μικρο-δίκτυα.  

Στη συνέχεια, θα οργανωθούν 6 εθνικές εκστρατείες με τη συμμετοχή κορυφαίων υπευθύνων χάραξης 

πολιτικής στον χώρο ένταξης των μεταναστών με σκοπό την παροχή σειράς συστάσεων πολιτικής με βάση 

τις εμπειρίες των εταίρων στο πλαίσιο του έργου ENGAGE. 

 



 

 

 

 

Μπορείτε να ακολουθήσετε το έργο ENGAGE μέσω του Fabebook μας (@engageproject.eu)  ή της 

ιστοσελίδας (www.engageproject.eu). 

Το ENGAGE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γαλλικό Εθνικό Φορέα Erasmus + (2017-1-
FR01-KA204-037126). 
 

https://www.facebook.com/engageproject.eu/
http://www.engageproject.eu/

