Αριθμός 5 • Ιούνιος 2020

Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Επαγγελματίες που δουλεύουν με νεαρούς μετανάστες (Μεταπτυχιακό Επίπεδο, 4 × 6 ECTS – Ακαδημαϊκές Μονάδες)

Η διάδοση του προγράμματος στο παγκόσμιο συνέδριο
ML & TIIM 2020, διαδικτυακά 20-22 Μάη

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα
την περίοδο από Ιανουάριο μέχρι Μάιο 2020 :

• Παραγωγής έντυπου υλικού και βίντεο με τίτλο «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νεαρούς μετανάστες
– περίπτωση της Ιταλίας» (προετοιμάστηκε από την CSIG
Taranto και απο την POU Naples),
• Προώθησης βίντεο 10λεπτης διάρκειας
https://makelearn.mfdps.si/dissemination-of-europeanprojects-at-makelearn-tiim-2020/

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1 : Εναρμόνιση των προσεγγίσεων για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων και
των Νέων Μεταναστών στην Ευρώπη.
• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2 : Το Δικαίωμα των Μεταναστών στην Εκπαίδευση και την Εργασία κατά τη Μετάβαση από την Ανήλικη στην Ενήλικη Ζωή
• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 3 : Υποδοχή, Επίπεδο Υπηρεσιών και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους Μετανάστες – τους Ασυνόδευτους Ανήλικους και τους Νεαρούς
Ενήλικες
• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4 : Η Κοινωνική Ένταξη ως
Δυναμική Αμφίδρομη Διαδικασία και οι Πολυ-πολιτισμικές
Κοινωνίες
Αριθμός συμμετεχόντων
που :

Το πρόγραμμα CiSoTRA παρουσιάστηκε μέσω :

Πως ο Covid19 επηρέασε το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα επηρεάστηκε εν μέρει από την πανδημία του
Covid 19 (π.χ. ακυρώθηκε η συνάντηση Μαίου στην Ελλάδα
, αναβλήθηκαν οι κατ΄ ιδίαν δραστηριότητες για το φθινόπωρο του 2020). Ζητήσαμε επίσης από την EACEA παράταση του προγράμματος, μέχρι 31 Μαρτίου 2021.
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Οι εργασίες βρίσκονται υπό εξέταση – στη διαδικασία επίβλεψης και βελτίωσης, η αναγνώριση των ECTS - Ακαδημαϊκών
Μονάδων) για όλες τις εργασίες θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου.
Και τα 4 εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι διαθέσιμα μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, για να εγγραφείτε παρακαλώ επικοινωνήστε στο support@cisotra.eu
Κατά την παράδοση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
διοργανώσαμε δυο διαδραστικές συναντήσεις με τα άτομα
που εργάζονται για το project και με τους συμμετέχοντες
στα εκπαιδευτικά προγράμματα (7 Απριλίου και 24 Ιουνίου
2020). Στις συναντήσεις δόθηκε η ευκαιρία :
• να δοθεί/συζητηθεί η γενική εικόνα των θεμάτων που
παρουσιάστηκαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, από την
οπτική γωνία των απαραίτητων δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δουλεύουν με μεταναστευτικό πληθυσμό που
βρίσκεται στη μετάβαση για την ενηλικίωση, και
• να ακουστεί η γνώμη των συμμετεχόντων όσον αφορά την
παράδοση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (περιεχόμενα, μέθοδοι, προτάσεις κλπ.)

Επόμενες δραστηριότητες
• Στην Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και
την Τουρκία - προγραμματίστηκε μεταξύ Οκτωβρίου και
Δεκεμβρίου 2020 (δια ζώσης ή διαδικτυακά) : Ένα εθνικό
σεμινάριο, Δύο workshops για Ασυνόδευτους Ανήλικους
Μετανάστες και νεαρούς ενήλικες
• Στην Ελλάδα (Αθήνα) από 15 μέχρι 16 Οκτωβρίου 2020,
η 5η συνάντηση της κοινοπραξίας μαζί με το σεμινάριο
αξιολόγησης των συνεργατών (stakeholders)
• Στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) από τις 11 μέχρι τις
13 Φεβρουαρίου 2021, η 6η συνάντηση της κοινοπραξίας
μαζί με το διεθνές συνέδριο
Για λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας. Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν. Επαφές με εθνικούς συντονιστές :
https://cisotra.eu/contacts/
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Civil Society for Social Inclusion of Unaccompanied Minors in Transition to Adulthood:
Learning Communities for Shaping Transition Interfaces
http://cisotra.eu • info@cisotra.eu

Σχετικά με το Πρόγραμμα
Στόχος του Προγράμματος CiSoTRA είναι η ανάπτυξη και
εφαρμογή μιας καινοτόμας μεθοδολογίας για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης (μαζί με την ένταξη μέσω της
εκπαίδευσης) των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών
κατά τη μετάβαση στην ενηλικίωση μέσω δικτύων ολιστικής
ενίσχυσης, τα οποία θα διευκολύνουν την μετάβαση από την
εκπαίδευση των ανηλίκων στην εκπαίδευση ενηλίκων και
στο σύστημα απασχόλησης.

2. Επίπεδο δραστηριοτήτων. Σε επίπεδο δραστηριοτήτων,
παρουσιάζονται είδη και παραδείγματα πρωτοβουλιών που
μπορούν να εφαρμοστούν μεταξύ των νεαρών προσφύγων
για να συνδεθούν οι διαδικασίες κοινωνικής ένταξης με την
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
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Σχετικά με το Μοντέλο
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Το Μοντέλο είναι μια καινοτόμα και περιεκτική προσέγγιση
για την υποστήριξη των Ασυνόδευτων Ανήλικων Μεταναστών που βρίσκονται στο στάδιο μετάβασης για την ενηλικίωση, και την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στους διάφορους συνδετικούς κρίκους/οργανισμούς που ασχολούνται
με την υποστήριξη των νεαρών μεταναστών (εκπαιδευτικές
κοινότητες μεταξύ διαφόρων φορέων). Αυτό θα μπορούσε
να οδηγήσει σε μια πιο ολιστική προσέγγιση (ανάπτυξη) για
τα άτομα, και παράλληλα θα μπορούσε να συμβάλλει σε
μια πιο ολοκληρωμένη κοινότητα, και τελικά σε μια κοινωνία
συνοχής.
Επίπεδα του μοντέλου – με βάση τους παράγοντες κοινωνικής ένταξης των Ασυνόδευτων Ανήλικων Μεταναστών που βρίσκονται στη μετάβαση για την ενηλικίωση:
1. Επίπεδο διαδικασιών. Σε αυτό το επίπεδο, το μοντέλο
παρουσιάζει βασικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση,
την αγορά εργασίας και τις διαδικασίες κοινωνικής ένταξης.
Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία είναι αλληλένδετα και δύσκολα μπορούν να χωριστούν.
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3. Επίπεδο συνεργατών (stakeholders). Σε αυτό το επίπεδο του μοντέλου, παρουσιάζεται η λογική συνεργασίας και
συντονισμού μεταξύ των πολυάριθμων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα κοινωνικής ένταξης των νεαρών
προσφύγων και νεαρών μεταναστών. Παρουσιάζονται επίσης κάποιες καλές πρακτικές δίνοντας έμφαση στο πλήθος
των φορέων καθώς και στις πιθανές δραστηριότητες.
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4. Επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοτήτων. Το σημαντικότερο επίπεδο του μοντέλου τονίζει την σπουδαιότητα
των σωστά εκπαιδευμένων και ικανών φορέων, συνεργατών(stakeholders) στα συστήματα κοινωνικής ένταξης των
νεαρών προσφύγων.
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