3ο Δελτίο τύπου
Οι γυναίκες μετανάστριες στην Ευρώπη: γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές
για να δρουν ως ηγέτιδες ένταξης με την υποστήριξη της εκπαιδευτικής πρότασης ENGAGE
Η συμπραξία των εταίρων από τη Γαλλία, την Αυστρία, την Κύπρο, την Κροατία, την Ιρλανδία και την
Ιταλία, που συνεργάστηκαν για την παροχή εκπαιδευτικών κινήτρων και πόρων στις γυναίκες
μετανάστριες για να ενεργήσουν ως ηγέτιδες ένταξης στο πλαίσιο του έργου «ENGAGE - Υποστήριξη των
μεταναστριών γυναικών ως ηγετών ολοκλήρωσης», του προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνουν την
τελική συνάντηση της συμπραξίας στην Bastia (Κορσική – Γαλλία), μεταξύ 16 – 17 Ιουλίου 2019.
Ως εταιρική σχέση, αντιμετωπίσαμε την πρόκληση να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε, να δοκιμάσουμε και
να αναδιαμορφώσουμε τα προγράμματα και τους πόρους μάθησης μαζί και με την πλήρη συμμετοχή των
δυνητικών δικαιούχων του έργου ENGAGE σε όλες τις φάσεις του. Η τελική συνάντηση των εταίρων θα
αποτελέσει ευκαιρία για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των μεταναστριών στις διαδικασίες ένταξης και του
ρόλου της ανεπίσημης και άτυπης εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ευημερίας των κοινοτήτων (ξένων και
ιθαγενών). Η περαιτέρω ανταλλαγή των πνευματικών μας αποτελεσμάτων με όλους τους βασικούς
ενδιαφερόμενους θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε την ποιότητα της προσφοράς εκπαίδευσης ENGAGE
και να αναλογιστούμε τις επιπτώσεις που έχουν δημιουργήσει οι πιλοτικές δραστηριότητες στις διάφορες
χώρες εταίρους και τις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν.
Η κοινή ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος Ηγετών Ολοκλήρωσης και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών
Πόρων υποστηρίχθηκε από τη Διακρατική Εκπαίδευση Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης που
πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία το Νοέμβριο του 2018, για τους εκπαιδευτές των εταίρων που
συμμετείχαν στην τοπική δοκιμή του μοντέλου ENGAGE. Η προσβασιμότητα αυτών των εκπαιδευτικών
υποστηρικτών, που προτείνονται με μεικτό τρόπο και στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων,
παρέχεται μέσω της διάθεσης μιας πλατφόρμας ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης σε έξι ευρωπαϊκές
γλώσσες (κροατικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και ιταλικά).
Οι τοπικές δοκιμές αυτού του πρώτου εκπαιδευτικού προγράμματος για το φύλο που τοποθετεί τις γυναίκες
στο επίκεντρο της διαδικασίας ένταξης, έχει επισημάνει την επιθυμία πολλών γυναικών μεταναστριών, που
ζουν στις χώρες μας εδώ και μερικά χρόνια, να εκτίθενται στον κοινωνικό, επαγγελματικό και δημόσιο βίο.
Σε αυτήν την τελευταία συνάντηση θα εμβαθύνουμε περαιτέρω σε αυτές τις εμπειρίες και τις ανάγκες για
την ανοικτή ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών με τους ενδιαφερόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές
προοπτικές, με σκοπό να παρέχουμε χρήσιμες ενδείξεις για όσους κατέχουν τους μοχλούς λήψης
αποφάσεων μέσω του εγγράφου πολιτικής ENGAGE.

Μπορείτε να ακολουθήσετε το έργο ENGAGE μέσω της επίσημης σελίδας
στο Facebook (@ engageproject.eu) ή της ιστοσελίδας μας (www.engageproject.eu).

Το ENGAGE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Γαλλικός Εθνικός Φορέας Erasmus +
(αρ. 2017-1-FR01-KA204-037126).

