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Προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική
διαδικασία και της ένταξης των μεταναστών

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΟΥ
ΤΕΎΧΟΥΣ :
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ – 1

Λίγα λόγια για το έργο
Φανταστείτε πως είστε αιτών άσυλο ή πρόσφυγας που φτάνει σε μια χώρα της Ε.Ε. και
εγκαθίσταταισε μια νέα πόλη. Η χώρα υποδοχής ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από ό, τι
γνωρίζατε μέχρι τώρα. Το σύστημα και η νομοθεσία μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά από
αυτά που είχατε συνηθίσει στην πατρίδα σας. Αυτό
που αναμένεται από εσάς ως πολίτες πιθανότατα δεν είναι το ίδιο με αυτό που έχετε συνηθίσει.

ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ – 2
ΟΙ ΕΤΑΊΡΟΙ – 3
ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ – 3

Ταυτόχρονα, η νέα κοινωνία σας, απαιτεί να είστε ενεργό μέλος της χώρας και της κοινότητας και
να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις που έχετε ως πολίτες.
Τι μπορείς να κάνεις; Που μπορείς να απευθυνθείς για να μάθεις; Πως μπορείς να συμμετέχεις;
Η πολιτειακή εκπαίδευση καλύπτει τις πτυχές της ένταξης και της συμμετοχής. Προσφέρει
υπόρρητες γνώσεις στους μετανάστες και πρόσφυγες, επιτρέποντάς τους να γνωρίζουν τους
κανόνες και τις αξίες, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των διαφόρων θεσμικών οργάνων.
Το πρόγραμμα

PROM PAR

έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την πολιτειακή

εκπαίδευση των μεταναστών. Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη πολιτειακής εκπαίδευσης σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια του παρόντος
(

ERASMUS+

προγράμματος

Σεπτέμβριος 2019-Αύγουστος 2021), οι έξι Ευρωπαίοι εταίροι θα αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό

σύστημα κατάρτισης στο πεδίο της πολιτειακής εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών με
απώτερο στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αυτοπεποίθησης
των μεταναστών και προσφύγων και κατά συνέπεια την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην
κοινωνική ζωή.
Για να το πετύχει αυτό, το έργο

PROM PAR

θα αναπτύξει εκπαιδευτικές ενότητες μέσω ανοικτών

εκπαιδευτικών πόρων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την πολιτειακή
εκπαίδευση και θα απευθύνονται τόσο σε νεοαφιχθέντες όσο και σε ήδη εγκατεστημένους
αιτούντες άσυλο

/

δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν

την εκπαίδευση, θα λαμβάνουν πιστοποίηση μέσω του συστήματος των ECTS.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΆ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ , ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΊΖΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΤΙΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΏΝ ΤΟΥ ,
ΕΝΏ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΝ ΦΈΡΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ Σ ’ ΑΥΤΌ .

Η πολιτειακή εκπαίδευση
είναι βασική για την ένταξη
των μεταναστών και
προσφύγων στις χώρες
υποδοχής

Στη Βερόνα, ξεκίνησε η ιστορία μας…
Εναρκτήρια συνάντηση
με λιγότερο δράμα από αυτό που συναντάει κανείς στα

Προς διευκόλυνση της υλοποίησης των επόμενων φάσεων

έργα του Σαίξπηρ, αλλά με πολύ καλή πρόθεση και θετική

του έργου, οι εταίροι συμφώνησαν σε έναν κοινό ορισμό της

διάθεση που μπορεί να ανταγωνιστεί ακόμα και τη

έννοιας «πολιτειακή εκπαίδευση». Με αυτό τον τρόπο οι

μεγαλύτερη ιστορία αγάπης!

εταίροι, θα μπορούν να χαρτογραφήσουν την υφιστάμενη

...

κατάσταση στη χώρα τους, να συλλέξουν καλές πρακτικές και
Έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς την ατμόσφαιρα

να προχωρήσουν σε διαβούλευση με ενδιαφερόμενους

κατά

που

φορείς

στη

εστιασμένης συζήτησης. Η δράση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί

τη

διάρκεια

της

εναρκτήριας

διοργάνωσε ο συντονιστής εταίρος
Βερόνα στις
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συνάντησης
Glocal

Factory

Κατά τη διάρκεια της

μέχρι

και
τον

πρόσφυγες/μετανάστες

Μάρτιο

του

δράσης,

2020.

συνάντησης, οι εταίροι έθεσαν τα βήματα για τις επόμενες

συγκεκριμένης

θα

δράσεις του έργου.

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Τα

μέσω

ομάδων

αποτελέσματα

χρησιμοποιηθούν

για

της
την

προγραμμάτων πολιτειακής εκπαίδευσης έτσι ώστε να
Οι εταίροι, ξεκίνησαν μια γενική συζήτηση για τον όρο

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα κενά που υπάρχουν.

«πολιτειακή εκπαίδευση» καθώς αυτός θα είναι ο
βασικός άξονας του έργου. Το βασικό συμπέρασμα της

Τέλος, οι εταίροι συζήτησαν τις μελλοντικές δράσεις του

συζήτησης ήταν ότι ο όρος χρησιμοποιείται σχεδόν

έργου και άρχισαν να προσβλέπουν στην επόμενη συνάντηση

ελάχιστα στην εκπαίδευση

που θα πραγματοποιηθεί στο Vejle της Δανίας,

ενώ ακόμη λιγότερο όταν

αναφερόμαστε στην εκπαίδευση μεταναστών και
προσφύγων.

τον Μάρτιο του 2020.

Γνωρίστε τα πρόσωπα πίσω από το έργο
Οι εταίροι
COOPERATIVA SOCIALE GLOCAL FACTORY (
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ΚΎΠΡΟΣ )
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Ακολουθήστε μας!
Κανάλια κοινωνικής δικτύωσης
www.facebook.com/promparciviceducation/

@promparciviced1

