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ΚΑΛΩΗΡΘΑΣΓ ΣΟ ΔΓΤΣΓ-

ΡΟ NEWSLETTER ΣΟΤ ΓΡΓΟΤ 

“EXEMPLAR”! 

Είλαη ραξά καο λα ζαο κηιήζνπκε γηα: 

 Τελ πξόνδν ηνπ εξγν Exemplar κέζα 

από ηελ δνπιεηά ηωλ κειώλ ηεο θνη-

λνπξαμίαο   

 Τελ δεύηεξε δηαθξαηηθή ζπλάληεζε 

ηνπ έξγνπ 

 Τα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα ηνπ 

έξγνπ 
 

ΣΙ ΓΥΟΤΜΓ ΚΑΣΑΦΓΡΓΙ? 

Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ πξώηεο δηαθξαηηθήο 

ζπλάληεζεο ην Σεπηέκβξην 2018 ζηελ Ιξιαλδία, νη 

εηαίξνη JKPeV, SEAL Cyprus, Auxilium θαη INNEO 

αλέπηπμαλ ηελ πξόηαζε αμηώλ ηωλ 8 ελνηήηωλ 

ηνπ IO1: Integration Leaders Curriculum.   

Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα όπωο επίζεο θαη νη 

δεμηόηεηεο, νη γλώζεηο θαη νη ζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ζα ζηνρεύζεη ε θάζε ελόηεηα πνπ ζα αλαπηπρζεί 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Πξόηαζε Αμηώλ. Κάζε 

ελόηεηα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πεξηέρεη 2 καζε-

ζηαθά κέξε.  

Τν πεξηερόκελν ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ ηνπηθή θνπιηνύξα θαη ηηο θνηλωλη-

θέο αμίεο ηνπ θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο, ηα 

νπνία ζην ζύληνκν κέιινλ ζα παξαδίδνληαη ζε 

κηα κηθηή κνξθή κάζεζεο (πξόζωπν-κε-

πξόζωπν, απην-θαηεπζπλόκελε, εξγαζηήξηα, θαη 

δηαδηθηπαθή κειέηε). 

Όζνλ αθνξά ην IO2: Toolbox of Integration Re-

sources, ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο δεκηνύξγεζαλ 

12 πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κεζόδνπο βαζηζκέ-

λεο ζε έξεπλεο θαη επίιπζε πξνβιεκάηωλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πνιιαπινύο ηξόπνπο κάζεζεο. 

Οη Rural Hub and INNEO μεθίλεζαλ λα αλα-

πηύζζνπλ ην πεξηερόκελν ηωλ 6 πόξωλ ελ-

ζωκάηωζεο, ηνπο νπνίνπο ζα αλαπηύμνπλ 

ζε θαηάιιειεο κνξθέο ηερλνινγίαο πνπ ζα 

είλαη κνληέξλεο, δηαζθεδαζηηθέο θαη θαηάι-

ιειεο γηα ηα άηνκα πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνη-

νύλ. 

ΓΝΩΜΑΣΩΗ ΜΓΣΑΝΑΣΩΝ 

Δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2018: Οη δείθηεο ελζωκά-

ηωζεο κεηαλαζηώλ δείρλνπλ όηη πνιιέο Επξω-

παϊθέο ρώξεο έρνπλ θάλεη ζεκαληηθή πξόνδν 

ζην λα ελζωκαηώζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο ζηελ θαηλνύξγηα ηνπο 

ρώξα. Ελ ηνύηνηο, παξακέλνπλ πνιιέο πξνθιή-

ζεηο θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ θέξλνπλ νη κεηα-

λάζηεο καδί ηνπο παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο. 

“Πξέπεη λα βεβαηωζνύκε όηη όινη απηνί πνπ έ-

ρνπλ ην δηθαίωκα λα κέλνπλ θαη λα δνπλ ζηηο 

θνηλωλίεο καο  είλαη ίζνη πνιίηεο. Όρη κόλν ζηα 

ραξηηά  αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.” Επεζή-

καλε ν  Επξωπαίνο Επίηξνπνο Μεηαλάζηεπζεο 

Εζωηεξηθώλ Υπνζέζεωλ θαη Ιζαγέλεηαο. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The first day of the meeting began with a 

short review of the project – intellectual 

outputs, objectives, schedule and method-

ology. 

The partners discussed the development of 

8 modules of the IO1: Integration Leaders 

Curriculum. The focus was laid on tailoring 

the content to suit their local cultural and 

societal values. 

The partners also discussed the proposed 

content for the 12 civic and social compe-

tence areas and the media formats that will 

be used to present the individual tools of 

the IO2: Toolbox of Integration Resources. 

Additionally, all partners discussed briefly 

IO3: In-service Training Programme and 

IO4: Online Learning Environment.  

On the second day of the meeting the 

partners discussed the dissemination activi-

ties, administration, management and 

technical issues of the project. 

The meeting was very productive with val-

uable discussions that were a great contri-

bution to the successful development of 

the next project tasks. 

2
η
 ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΗ Τ-

ΝΑΝΣΗΗ ΣΩΝ ΜΓ-

ΛΩΝ ΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑ-

ΞΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΡΙΑ
 

 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟ GRAZ, AUSTRIA 

Μέιε ηνπ έξγνπ EXEMPLAR  ζπλαληήζεθαλ γηα 

ηε δεύηεξε δηαθξαηηθή ζπλάληεζε ζηηο 7 θαη 8 

Φεβξνπαξίνπ 2019 ζην Graz ζηελ Απζηξία.  

 

Ο ΦΙΛΟΞΓΝΩΝ ΤΝΓΡΓΑ-

ΣΗ 

Η Auxilium pro Regionibus Europae in 

Rebus Culturalibus – είλαη έλαο κε 

θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ 

πξνωζεί ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ 

πνιηηηζκό ζε κηα Επξώπε ηωλ πεξη-

θεξεηώλ κε έδξα ην Γθξαδ ζηελ Απ-

ζηξία.   

Τα θύξηα πεδία δξάζεο ηνπ νξγαλη-

ζκνύ είλαη: αλάπηπμε ηδεώλ θαη πιη-

θνύ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

δηθηύωζε, δηαβνύιεπζε θαη ε εθαξ-

κνγή Επξωπαϊθώλ πξνγξακκάηωλ.   
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ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΓΡΓΟΤ 

EXEMPLAR 
 

IO1: INTEGRATION LEADERS CUR-

RICULUM 

Τν Integration Leaders Curriculum ζα αλαπηπρηεί 

ωο κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ καζεκάηωλ θαη ζα 

πεξηέρεη 8 ελόηεηεο κε 2 εθπαηδεπηηθά πξν-

γξάκκαηα, πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηνπηθή θνη-

λωλία. Ο ζθνπόο ηωλ ελνηήηωλ είλαη λα βνε-

ζήζνπλ ηνπο καζεηεπόκελνπο λα απνθηήζνπλ 

ηηο  θαηάιιειεο δεμηόηεηεο γηα λα ππνζηεξί-

μνπλ ην ξόιν ηνπο ωο εγέηεο ελζωκάηωζεο, 

απηνπεπνίζεζεο θαη αμίαο. 

IO2: ΓΡΓΑΛΓΙΟΘΗΚΗ ΠΟΡΩΝ Γ-

ΠΑΝΓΝΣΑΞΗ   

Τν έξγν EXEMPLAR ζα παξέρεη κηα ζεηξά από 

πξαθηηθνύο πόξνπο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

12 πνιηηηθά θαη θνηλωληθά πεδία. Οη πεγέο ζα 

έρνπλ ζεκαληηθό αληίθηππν ζε ελήιηθεο, εθ-

παηδεπηέο θαη θνηλωληθνύο ιεηηνπξγνύο πνπ 

εξγάδνληαη κε κεηαλάζηεο. 

ΠΟΤ ΜΠΟΡΓΙΣΓ ΝΑ 

ΜΑ ΒΡΓΙΣΓ;
 

Visit our website: 

http://exemplars.eu 

and join our Facebook page: 

https://www.facebook.com/ 

exemplars/ 

IO3: IN-SERVICE TRAINING 

PROGRAMME 

Tν in-service Training Curriculum ζα αληα-

πνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηωλ εθπαηδεπ-

ηώλ γηα δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε θαη ε-

λαιιαθηηθά πεξηβάιινληα. Θα έρεη όκνηα 

ζηνηρεία κε ην In-service Course εθόζνλ ζα 

πεξηέρεη 40 ώξεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλωλ ηεο νκαδηθήο θαη απηνθα-

ηεπζπλόκελεο εθπαίδεπζεο. 

IO4: ΔΙΑΔΙΚΣΙΑΚΟ ΠΓΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝ ΜΑΘΗΗ 

Τν έξγν EXEMPLAR ζα πξνζθέξεη κηα δηα-

δηθηπαθή πιαηθόξκα θηινμελίαο πνπ ζα 

παξέρεη πξόζβαζε ζηελ εξγαιεηνζήθε 

δηαδηθηπαθώλ πεγώλ ελζωκάηωζεο. Θα 

ππνζηεξίμεη έηζη ηελ αλάπηπμε θνηλωλη-

θώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δεμηνηήηωλ.  

 

COMING NEXT… 

Μέζα ζηνπο επόκελνπο κήλεο, ε δνπιεηά 

καο ζε απηό ην έξγν ζα ζπλερηζηεί. Σθν-

πεύνπκε λα μαλαζπλαληεζνύκε ζηηο 2 θαη 

3 ηνπ Σεπηέκβξε ζηελ Πξάγα, ζηε Τζερία, 

γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα επόκελα βήκαηα. 

 


