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Η πρόοδος του έργου και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα  

Μετά την ανακοίνωση της καραντίνας στη χώρα, οι συναντήσεις των συνεργατων 

εντός του διεθνές έργου «Νέοι Ευρωπαίοι Πολίτες! Εργαλεία για την ένταξη των 

μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία» (εφεξής το Έργο) μεταφέρθηκε σε εικονικό 

χώρο. Κατά τους 12 μήνες του έργου, οι συνεργατες συναντήθηκαν εικονικά σε επτά 

περιπτώσεις και πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση επαφής στην Ρώμη, Ιταλία. Ως 

μέρος της συλλογής καλών πρακτικών για τη μετάδοση κοινωνικών και πολιτικών 

δεξιοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, κάθε συνεργατης του έργου παρουσιασε  μια 

εθνική έκθεση καλής πρακτικής το οποίο περιέγραψεν 1–5 παραδείγματα καλών 

πρακτικών, και αργότερα ο εταίρος του έργου Consorzio Scuola Η Comunità Impresa 

(CSCI) τις συνόψισε σε μια κοινή Έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα. Επί του 

παρόντος, στο έργο οι εταίροι συμμετέχουν ενεργά στη δεύτερη δραστηριότητα στο 

πλαίσιο του έργου – Λεπτομερής διερεύνηση του τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις 

κοινωνικές και αστικές δεξιότητες των μεταναστών και των προσφύγων. Η 

δραστηριότητα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με μετανάστες και πρόσφυγες και 

δασκάλους ή ειδικούς που εργάζονται μαζί τους. Επί του παρόντος, οι ομάδες 

εστίασης υλοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές.  

Διαβάστε περισσότερα:    

  

Συνάντηση εταίρων του έργου στη Ρώμη  

Παρά όλες τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία Covid-19, η πρώτη εξεπαφής 

συνάντηση των ετερων έλαβε χώρα τελικά στη Ρώμη της Ιταλίας στις 11-12 

Οκτωβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν Εταίροι του έργου από την Ιταλία, τη 

Λιθουανία, την Ολλανδία και την Ισπανία. Οι συμμετέχοντες στο διήμερο Η συνάντηση 

συζήτησε τη διαχείριση έργου και τις οικονομικές πτυχές, παρουσίασε τα νέα προϊόντα 

και συζήτησαν περαιτέρω δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου. 

Οι συμμετέχοντες εταίροι του έργου είχαν επίσης την ευκαιρία να συναντηθουν με τον 

Πρόεδρο της Συνεργασίας, ο οποίος ευγενικά μοιράστηκε την δικη του εμπειρία στην 

υλοποίηση έργων που προωθούν την επιτυχή ένταξη των μεταναστών και πρόσφυγον 

στην κοινωνία.  



Διαβάστε περισσότερα:  

  

Καλή πρακτική: ταχύτερη ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία  

Διάφορα ιδρύματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 

Προσόντων και Επαγγελματικών Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(KPMPC), ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες να γίνουν πλήρη μέλη της κοινωνίας, και να μαθουν για τον πολιτισμό και 

τις παρα δόσεις του οικοδεσπότη, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες στην αγορά 

εργασίας. Σε στενή συνεργασία με την εταίροι το KPMPC υλοποιεί το έργο «Language 

Learning - Part of Successful Social Ένταξη» (εφεξής το Έργο) που χρηματοδοτείται 

από το Asylum, Migration και Ταμείο Ένταξης και τον εθνικό προϋπολογισμό της 

Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Ως μέρος του έργου και σε συνεργασία με τους εταίρους 

μας, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα σπουδών λιθουανικής γλώσσας για αλλοδαπούς, 

βοήθησε τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν με υπηκόους τρίτων χωρών να 

βελτιώσουν τις ικανότητές τους και διεξήγαγε μαθήματα στη λιθουανική γλώσσα για 

υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες. Η επιτυχής ένταξη μεταναστών και 

προσφύγων από τρίτες χώρες είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για αυτους αλλα και για 

εμάς που επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε την ευημερία της χώρας μας και 

ολόκληρης της Ευρώπης κοινωνία.  

Διαβάστε περισσότερα:  


