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Σχετικά με το έργο
 
Το πρόγραμμα Erasmus+ «ΝΕΟΙ Ευρωπαίοι πολίτες! Τα εργαλεία για την
ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία» αποσκοπούν στην
ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε διακρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και στην
κατάρτιση νέων προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων για την κατάρτιση των
μεταναστών και των προσφύγων από τρίτες χώρες ως μελλοντικά
ευαισθητοποιημένοι και υπεύθυνοι ευρωπαίοι πολίτες. Οι στόχοι των εταίρων
του έργου είναι η δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου για την προώθηση της
ανάπτυξης και της ανταλλαγής καινοτόμων πρακτικών, ο προσδιορισμός
κατευθυντήριων γραμμών που επιτρέπουν στους διάφορους φορείς που
υποστηρίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να τους καθοδηγήσουν
προς την απόκτηση σύνθετων κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων, να
οραματιστούν διαδρομές που προορίζονται ειδικά για τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες για τη γνώση των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και της ιστορίας της ΕΕ , θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική
υλοποίηση των ευρωπαϊκών μαθημάτων αγωγής του πολίτη που απευθύνονται
σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Τρίτη εικονική σύσκεψη
 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα ταξίδια δεν ήταν δυνατά, εμείς –
εταίροι του προγράμματος "NEW TIMES" από τη Λιθουανία "Κέντρο Ανάπτυξης
Προσόντων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης", Ιταλία
"Consorzio Scuola Comunità Impresa" και "Prometeo", Κύπρος "SHIPCON
LIMASSOL LIMITED", Κάτω Χώρα "ΤΙΡΑΝΤΕΣ", Ισπανία "Asociacion El
Olivar", διατηρήσαμε επαφή με τη βοήθεια τεχνολογιών του 21ου αιώνα. Κατά
τη διάρκεια των ηλεκτρονικών συναντήσεων συζητήσαμε ήδη και εγκρίναμε τα
σημαντικότερα σχέδια και εγχειρίδιο για τη διαχείριση του έργου: Εγχειρίδιο
διαχείρισης έργου (ολοκληρωμένο του σχεδίου κινδύνου), Σχέδιο διασφάλισης
και αξιολόγησης της ποιότητας, σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης
(συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για το λογότυπο του έργου), μοιράστηκε
τους καταλόγους κάθε ιδρυμάτων χωρών εταίρων που διαθέτουν τις βέλτιστες
πρακτικές για την υποστήριξη των μεταναστών και των επαναπατριστών,
ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή ορθών πρακτικών. Επιπλέον,
συστάθηκε Επιτροπή Διαχείρισης Έργων.

Ας εισαγάγουμε κάποιες καλές πρακτικές από τους εταίρους μας. Έργο
«Μια ολοκληρωμένη μέθοδος για την υποστήριξη των μεταναστών»

 
Το έργο «Μια ολοκληρωμένη μέθοδος για τη στήριξη των μεταναστών»
εμπνέεται από τη σύσταση «Ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την
Ευρώπη», η οποία παροτρύνει την αύξηση των δεξιοτήτων και την
επανεκπαίδευση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες,
προκειμένου να διατηρηθεί παραγωγικό στις θέσεις εργασίας και να
υποστηριχθούν οι ενήλικες να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο βασικών
ικανοτήτων και να αποκτήσουν ένα ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες για την πρόοδο προς την επίτευξη ενός ανώτερου δευτεροβάθμιου
τίτλου ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών.Κατά τη διάρκεια του έργου, 200 άνεργοι
άνεργοι μετανάστες ή/και πρόσφυγες χαμηλής ειδίκευσης θα επωφεληθούν
από το μονοπάτι ως δοκιμαστές και θα συμβάλουν, μέσω της εμπειρίας τους,
στην επικύρωση των τελικών εργαλείων στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής
διάστασης.

Η κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων στην Ευρώπη
 
Σε όλη την ιστορία, οι άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει από το ένα μέρος στο
άλλο. Καθημερινά, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες προσπαθούν να φτάσουν
στην ΕΕ για να αναζητήσουν προστασία και μια καλύτερη ζωή. Μερικοί
χρησιμοποιούν νόμιμους τρόπους, άλλοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη
θάλασσα, για να ξεφύγουν από την πολιτική καταπίεση, τον πόλεμο, τις φυσικές
καταστροφές και τη φτώχεια. Τι κάνει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της
μεταναστευτικής κρίσης;
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