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Τελικό TPM στην Ολλανδία 

 

Στις 20-21 Σεπτεμβρίου στο 's-Hertogenbosch, στην Ολλανδία, η εταιρική σχέση διοργάνωσε την 

τελευταία διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου "NEW TIMES". Η συνάντηση οργανώθηκε και 

φιλοξενήθηκε από την Tirantes. Στη συνάντηση συμμετείχαν εταίροι του έργου από την Ιταλία, τη 

Λιθουανία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Στις 20 Σεπτεμβρίου το πρωί οι εταίροι συναντήθηκαν στο 

χώρο συνάντησης που ονομάζεται "Participatiehuis", όπου είχαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και 

συζητήσεις με εκπροσώπους των δήμων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι εταίροι άκουσαν μια πολύ 

ενδιαφέρουσα εμπειρία με βάση το έργο "Bossche Sferen". Το απόγευμα οι εταίροι αναθεώρησαν τα 

αποτελέσματα του έργου και συζήτησαν για τις μελλοντικές δραστηριότητες. Κατά τη δεύτερη ημέρα της 

συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν διάλογο με τους μετανάστες που ζουν στο 's-Hertogenbosch. Η 

συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και στο πώς βλέπουν τον εαυτό 

τους στο μέλλον. Η συζήτηση διερεύνησε επίσης τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους, ιδίως σε σχέση με τη 

θρησκεία, το ρατσισμό και τις συνήθειες. 

https://www.facebook.com/kpmpc/posts/pfbid022JpZLcQ1xNHVhbv6xxDBKWwLVtqVkqDZSRq

w574ttJFy3efx8QYiutbfE89KPA4nl 

 

Κοινή βραχυπρόθεσμη κατάρτιση προσωπικού (LTTA) στην Ισπανία 

 

23 εκπρόσωποι της εταιρικής σχέσης συμμετείχαν στην εκδήλωση βραχυπρόθεσμης κοινής κατάρτισης 

προσωπικού (LTTA) που διοργάνωσε η Asociacion El Olivar στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 18-20 

Οκτωβρίου. Ο κύριος στόχος της LTTA ήταν η δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου για την προώθηση 

της ανάπτυξης και της ανταλλαγής καινοτόμων και βελτιωτικών πρακτικών. Κάθε οργανισμός-εταίρος 

απέστειλε μέλη του προσωπικού μεταξύ των ακόλουθων κατηγοριών: δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί, 

επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια της LTTA οι 

συμμετέχοντες εξέτασαν λεπτομερώς το προετοιμασμένο Εγχειρίδιο σχετικά με τις μεθοδολογικές 

https://www.facebook.com/kpmpc/posts/pfbid022JpZLcQ1xNHVhbv6xxDBKWwLVtqVkqDZSRqw574ttJFy3efx8QYiutbfE89KPA4nl
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κατευθυντήριες γραμμές και το πρόγραμμα σπουδών των νέων χρόνων. Οι συμμετέχοντες στην 

κατάρτιση βελτίωσαν τις γνώσεις τους στον τομέα της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην 

κοινωνία. 

https://www.facebook.com/kpmpc/posts/pfbid0sJ5P6u1MAVNZeyvazk9NHCWMCiwhqxUrJKE

NXGkAYecGnzNKxvHgYVQfdNbBSaKHl 

 

Υλοποίηση του έργου "NEW TIMES" 

 

Κατά τη διάρκεια των 26 μηνών του έργου, οι εταίροι συναντήθηκαν εικονικά σε οκτώ περιπτώσεις και 

πραγματοποιήθηκαν πέντε συναντήσεις επαφής στην Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ισπανία και 

την Ολλανδία. Στο πλαίσιο της συλλογής καλών πρακτικών σχετικά με τη μετάδοση κοινωνικών και 

πολιτικών δεξιοτήτων στον ενήλικο πληθυσμό οι εταίροι προετοίμασαν Συνολική σύνθεση των εθνικών 

εκθέσεων με συλλογή καλών πρακτικών σχετικά με τη μετάδοση κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων 

στον ενήλικο πληθυσμό. Οι εταίροι του έργου συμμετείχαν ενεργά στη δεύτερη δραστηριότητα στο 

πλαίσιο του έργου - Λεπτομερής διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και των κοινωνικών και 

πολιτικών δεξιοτήτων των μεταναστών και των προσφύγων. Ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας η 

σύμπραξη ετοίμασε τη συνολική έκθεση των εθνικών εκθέσεων για τις ομάδες εστίασης με 

μετανάστες/πρόσφυγες και επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες/πρόσφυγες. Τέλος, με βάση 

τα προηγούμενα προϊόντα του έργου, οι εταίροι δημιούργησαν Εγχειρίδιο για τις μεθοδολογικές 

κατευθυντήριες γραμμές και το νέο πρόγραμμα σπουδών. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/new-european-citizens-tools-for-the-inclusion-of-migrants-in-

european-society-no-2020-1-lt01-ka204-077886/ 
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