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3th Project Meeting, Regensburg, Γερμανια

Προηγουμενες ενδηλωσεις (ιανουαριος–ιουνιος 2019)

22–23 Μαίου. Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν οι αναφορές
των συνεργατών για: την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων το 2019, συζήτηση σχετικά με τα υλικά για μελέτη και την
e-classroom, την διάδοση και ποια είναι η πρόβλεψη για το
project. Η τέταρτη συνάντηση για το project θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία, 8–10 Οκτωβρίου 2019.

• Εθνικό Σεμινάριο: διοργανώθηκε στη Γερμανία (λόγω αναβολής από το 2018), 63 συμμετέχοντες
• Παγκόσμια γενική κατάρτιση, Νάπολι, Ιταλία (28-30 Ιανουαρίου 2019), συνολικά 23 συμμετέχοντες
• Εθνική υλοποίηση της γενικής κατάρτισης (2 μέρες στη Γερμανία, 3 μέρες στην Ιταλία – Νάπολι, 3 μέρες στη Σλοβενία,
3 μέρες στην Τουρκία), συνολικά 194 συμμετέχοντες
• Σεμινάριο από το UAM: διοργανώθηκε στη Γερμανία, 11
συμμετέχοντες
• Σεμινάριο για νέους ενήλικες: διοργανώθηκε στη Σλοβενία,
την Τουρκία και τη Γερμανία, συνολικά 44 συμμετέχοντες

Ημερα Project: Μετάβαση σε μια ποικιλόμορφη
Μεταναστευτική Κοινωνία; Η Συνδρομή των Σχολείων
και της Κοινωνίας των Πολιτών, Regensburg, Γερμανία
Στις 22 May 2019 πραγματοποιήθηκε το εθνικό σεμινάριο
του CiSoTRA παράλληλα με το project RoMigSc. Συμμετείχαν πολλοί κρατικοί και παγκόσμιοι ειδικοί και η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από το επαγγελματικό σχολείο
BeruflichesSchulzentrum και το Δημαρχείο του Regensburg.

Προσεχεις δραστηριοτητες (ιουνιος–σεπτεμβριος 2019)
• Εθνικό σεμινάριο στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη
Σλοβενία και την Τουρκία
• Εθνική υλοποίηση της γενικής κατάρτισης (4 μέρες στη Γερμανία, 3 μέρες στη Ιταλία – Νάπολι, 3 μέρες στη Σλοβενία,
3 μέρες στην Τουρκία)
• Σεμινάρια από το UAM στην Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και
Τουρκία
• Σεμινάριο για νέους ενήλικες στην Ελλάδα και την Ιταλία
Εξειδικευμενη καταρτιση (Νοέμβριος 2019 μέχρι Φεβρουάριο 2020 – on line) – τέσσερις ενότητες (η καθεμία 6 ECTS
–διδακτικές μονάδες):

Διάδοση του προγράμματος στην παγκόσμια συνάντηση
ML&TIIM, Piran, Σλοβενία, 15–17 Μαίου
Τα μέλη του προσωπικού από την Σλοβενία και την Ιταλία
παρουσίασαν τα θέματα τους σχετικά με το project:
• Ανάπτυξη/βελτίωση ικανοτήτων των ειδικών σε θέσειςκλειδιά που συνεργάζονται με νέους μετανάστες στο
μεταβατικό στάδιο για την ενηλικίωση – το βήμα προς
την κοινωνική ένταξη: μελέτη περίπτωσης για το “project
CISOTRA”
• Πολυπολιτισμική κοινωνία – προκλήσεις και ορθές πρακτικές για τη συνεργασία με νέους μετανάστες : μελέτη
περίπτωσης Ιταλίας
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• Η υποδοχή, οι προδιαγραφές υπηρεσιών και υγειονομικές
προδιαγραφές για τους ασυνόδευτους ανήλικους
• Η εναρμόνιση της προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων
στην Ευρώπη
• Το δικαίωμα των μεταναστών για εκπαίδευση και εργασία
• Η κοινωνική ένταξη ως μια δυναμική αμφίδρομης διαδικασία.
15 συμμετέχοντες ανά ενότητα/κατάρτιση από τις συνεργαζόμενες χώρες– πιθανότατα 3 από κάθε συνεργαζόμενη χώρα
ενότητα; 4 μήνες on-line δραστηριοτήτων, γλώσσα: Αγγλικά.
Η αίτηση για τους συμμετέχοντες θα είναι διαθέσιμη από το
Σεπτέμβριο του 2019 στην ιστοσελίδα του CiSoTRA.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.
Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν. Επαφές με τους
εθνικούς συντονιστές: https://cisotra.eu/contacts/.
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Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα επικεντρωθούν
στα εξής:
• διασφάλιση ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι (από 14 ετών) θα
μπορέσουν να αναπτύξουν σχετικές ατομικές, κοινωνικές
και προσωπικές ικανότητες
• παροχή κατάλληλης τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες που
εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά
• αντιστάθμιση των ελλείψεων σε γνώσεις, ιδίως σε κρίσιμους
τομείς όπως οι γλωσσικές δεξιότητες των χωρών υποδοχής,
η γνώση των μαθηματικών, καθώς και οι ικανότητες που
χρειάζονται για τη ζωή και την εργασία
• παροχή κατάλληλης υποστήριξης σε νέους για την επιτυχημένη ένταξή τους έως (τουλάχιστον) της ηλικίας των 25.
Σχετικά με το πρόγραμμα
Ο σκοπός του προγράμματος CiSoTRA είναι να αναπτύξει και
να εφαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία για να ενισχύσει την
κοινωνική ένταξη (συμπεριλαμβανομένης της ένταξης μέσω
της εκπαίδευσης) των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών σε
μετάβαση στην ενήλικη ζωή μέσω ολιστικών δικτύων υποστήριξης, που θα διευκολύνουν την μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υποστήριξης ανηλίκων στο
σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων και απασχόλησης.
Βασικές Δραστηριότητες
•
•
•
•
•

Αρχική έρευνα
Εθνικά σεμινάρια για διάφορα εμπλεκόμενα μέρη
Γενικές εκπαιδεύσεις (βασικό και προχωρημένο επίπεδο)
Ειδικές εκπαιδεύσεις
Εργαστήρια για ασυνόδευτους ενήλικους μετανάστες (έως
18 ετών)
• Εργαστήρια για νέους ενήλικους μετανάστες (σε μετάβαση
στην ενήλικη ζωή: 18-25 χρονών)
• Το μοντέλο CiSoTRA
• Διάδοση του προγράμματος και Διεθνές Συνέδριο
Ομάδες Στόχοι
• Επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτους ανηλίκους
και/ή νέους ενηλίκους – επαγγελματίες από εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, την αγορά εργασίας, την κοινωνική πρόνοια,
τοπικές/περιφερειακές και εθνικές αρχές κλπ.
• Ασυνόδευτοι ανήλικοι και/ή νέοι ενήλικοι.
• Εμπλεκόμενα μέρη: υπουργεία, ερευνητές, ακαδημαϊκοί,
αξιωματούχοι από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, συνήγοροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλες ΜΚΟ ή δημόσιοι
οργανισμοί που εργάζονται για την ένταξη των μεταναστών,
επαγγελματίες που εργάζομαι με ασυνόδευτους ενήλικους
και νέους ανήλικους μετανάστες κλπ.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της
δημοσίευσης δεν σημαίνει απαραίτητα επιδοκιμασία του περιεχομένου της το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων. Η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που εμπεριέχονται στην δημοσίευση αυτή.
Erasmus+, KA3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής – Κοινωνική ένταξη
μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία
Αριθμός Προγράμματος: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Πρόγραμμα 3 ετών: 31 Δεκεμβρίου 2017–31 Δεκεμβρίου 2020
Χώρες Προγράμματος: Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα αναπτυχθεί το μοντέλο
«για την καλύτερη κοινωνική ένταξη», το οποίο θα συμβάλει
στην καλύτερη λειτουργία των οργανισμών που ασχολούνται
με ανήλικους μετανάστες και νεαρούς ενήλικους μετανάστες:
αφενός, δουλεύοντας πιο αποτελεσματικά και αποφεύγοντας
την επικάλυψη στη δουλειά τους, και αφετέρου, συμπληρώνοντας τα ενδεχόμενα κενά με σκοπό να καλυφθούν όλες οι
απαραίτητες ανάγκες των ομάδων στόχου και να διασφαλιστεί
η καλύτερη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή.

