
v NEWSLETTER 2  

 

 

 

www.admireproject.com 

  

 

 NEWSLETTER 1 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

[Project number: 2017-1-EL01-KA204-036117] 

www.admireproject.com 

Η ένταξη των μεταναστών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο στην ατζέντα της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής. Εδώ και χρόνια έχουν περάσει πολυάριθμα μέτρα στον 
τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων, των ίσων ευκαιριών και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, εκφράζοντας ρητά την ελπίδα να προωθηθεί η 
ένταξη των μεταναστών. 

Οι τοπικές δημόσιες αρχές στα περισσότερα κράτη μέλη είχαν την εντολή να 
αναπτύξουν συστήματα πληροφόρησης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών, 
λαμβάνοντας υπόψιν την πολιτική ενσωμάτωσή τους. Ωστόσο, το πραγματικό βάρος για την ένταξη των 
μεταναστών βρίσκεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ΜΚΟ που υποστηρίζουν τα άτομα με 
μεταναστευτική βιογραφία. 

Οι εταίροι του έργου ADMIRE είναι πεπεισμένοι ότι τα άτομα που προέρχονται από τις ίδιες τις κοινότητες των 
μεταναστών, με την κατάλληλη κατάρτιση και υποστήριξη, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα 
για τη στήριξη του έργου των υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών για την προώθηση της ενσωμάτωσης των 
κοινοτήτων των μεταναστών στην πολιτική ζωή. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω, οι εταίροι υλοποιούν όλες τις σχεδιαζόμενες δράσεις με στόχο το σχεδιασμό, 
τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός νέου Προγράμματος Εμπειρογνωμόνων για την Ένταξη Μεταναστών και 
ψηφιακών εργαλείων για όσους εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ενηλίκων και κοινοτικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και υφιστάμενο προσωπικό υποστήριξης μεταναστών για την αντιμετώπιση σημαντικών κενών που 
επηρεάζουν νέου μετανάστες όπως η έλλειψη γνώσεων σχετικά με το πολιτικό σύστημα της χώρας υποδοχής 
τους, το χάσμα δικτύωσης μεταξύ των κοινοτήτων των μεταναστών και των τοπικών κοινοτήτων, την πολιτική 
κοινωνικοποίηση και την παρακίνηση των ψηφοφόρων. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι συμφώνησαν να αναλάβουν τις ακόλουθες ενέργειες: 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου που 
πραγματοποιήθηκε στο Ubrique της Ισπανίας τον Νοέμβριο του 
2017 ήταν το πρώτο ορόσημο, στο οποίο οι εταίροι 
καθόρισαν τους ρόλους και τις ευθύνες τους, 
προγραμμάτισαν τις προθεσμίες για τις επικείμενες 
δραστηριότητες και συζήτησαν λεπτομερώς όλες τις 
πτυχές υλοποίησης του έργου. Μια από τις 
σημαντικότερες στιγμές της συνάντησης ήταν η 
παρουσίαση των ευρημάτων των ειδικών εκθέσεων 
για την κάθε χώρα και η συζήτηση σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο τα ευρήματα αυτά θα επηρεάσουν 
την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του έργου. Οι εταίροι 
συζήτησαν επίσης το περιεχόμενο και τη δομή της 
ανάλυσης της κατάρτισης που θα πραγματοποιηθεί για το 
Πρόγραμμα Εμπειρογνωμόνων για την Ένταξη Μεταναστών και 
το Πακέτο Ψηφιακών Εργαλείων. Στο πλαίσιο της συνάντησης 
συμφωνήθηκε επίσης η σχεδιαστική επιμέλεια του έργου, η δομή της 
ιστοσελίδας και το διαδικτυακό παρατηρητήριο. 

 
Πρόοδος κατά την υλοποίηση του έργου – Οι εταίροι συναντήθηκαν για 2η φορά 

στο Αρέτσο της Ιταλίας τον Απρίλιο του 2018. Μετά την ανασκόπηση της 
προόδου, οι εταίροι συζήτησαν το πλαίσιο για το Πρόγραμμα 
Εμπειρογνωμόνων για την Ένταξη Μεταναστών και οριστικοποίησαν τις 
ενότητες που θα αναπτυχθούν. Μετά την ανασκόπηση της προόδου, οι 
εταίροι συζήτησαν το πλαίσιο για το πρόγραμμα σπουδών των 
εμπειρογνωμόνων για την ένταξη των μεταναστών και οριστικοποίησαν τις 
ενότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. Παρουσίασαν 6 νέα πρότυπα υλικού 
και ενημέρωσαν τα υφιστάμενα, συμφωνώντας στο πλαίσιο του Πακέτου 

Ψηφιακών Εργαλείων. Συζήτησαν επίσης το πλαίσιο ανάλυσης των αναγκών 
κατάρτισης για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εισαγωγής και συμφώνησαν για τη 

λειτουργικότητα της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης, το θέμα του σχεδιασμού 
και τη λειτουργικότητα του προτεινόμενου διαδικτυακού παρατηρητηρίου. 

Η 3η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Μπαστιά της Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 2018. 
Προσεγγίζοντας τη μέση περίοδο υλοποίησης του έργου, οι εταίροι υπέγραψαν την ενδιάμεση έκθεση και 
εξέτασαν την πρόοδο και τα ορόσημα που επιτεύχθηκαν. Υπέγραψαν επίσης τη συμφωνία για τη διαδικασία 
ανάπτυξης περιεχομένου για κάθε μια από τις ενότητες του Προγράμματος Εμπειρογνωμόνων για την Ένταξη 
Μεταναστών και συμφώνησαν τις λεπτομέρειες της αξιολόγησης από ομοτίμους, της μετάφρασης, της 
παραγωγής και της πιλοτικής εφαρμογής του υλικού. Παρουσιάστηκε επίσης το προσχέδιο του εγχειριδίου για 
τους μαθητές, καθώς και το υφιστάμενο και νέο υλικό που αναπτύχθηκε για το Πακέτο Ψηφιακών Εργαλείων και 
το υλικό για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εισαγωγής. Όλοι οι εταίροι εξέτασαν τα πρωτότυπα της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής μάθησης και του διαδικτυακού παρατηρητηρίου. 

  

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο σας 

παρέχει ενημέρωση για το έργο. 

Ακολουθήστε τις σελίδες μας και 

μείνετε ενημερωμένοι. Το 3ο 

μας ενημερωτικό δελτίο έρχεται 

σύντομα... 
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Προγραμματισμός της 4ης συνάντησης των εταίρων σε εξέλιξη. Οι εταίροι πρόκειται 
να συναντηθούν αυτή τη φορά στο Τριμ της Ιρλανδίας, για να διασφαλίσουν την 
επιτυχή υλοποίηση του έργου και να ενισχύσουν την συνεργασία. Ενημερώσεις από 
αυτή τη συνάντηση θα είναι διαθέσιμες στο 3ο ενημερωτικό μας δελτίο. Το 3ο 
ενημερωτικό δελτίο θα σας δώσει επίσης μια καλύτερη εικόνα των αποτελεσμάτων 
που αναπτύσσει η κοινοπραξία του έργου. 

Ακολουθήστε μας για περισσότερες ενημερώσεις: 
https://www.facebook.com/ADmiReProject or www.admireproject.com. 

 
 

 Το Admire είναι ένα έργο Erasmus + που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

στην Ελλάδα, με τη συνεργασία πέντε άλλων εταίρων από την Κύπρο, τη Γαλλία, την 

Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία. 

https://www.facebook.com/ADmiReProject
http://www.admireproject.com/

