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EXEMPLAR

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“EXEMPLAR”!

Θα σας πούμε περισσότερα για τα εξής:
•

•
•
•

Τα πρόσφατα επιτεύγματά και τις
τρέχουσες δραστηριότητες του έργου
EXEMPLAR
Την 4η Διακρατική Συνάντηση
Εταίρων
Εκδηλώσεις και πιλοτικές
εκπαιδεύσεις
Τελική διαδικτυακή συνάντηση
εταίρων

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ;
Οι τελευταίοι μήνες ήταν πολυάσχολοι για τους
εταίρους του έργου. Το έργο Exemplar έχει φτάσει
στην τελική του φάση! Η πανδημία επηρέασε
σημαντικά

τις

δραστηριότητες

του

έργου

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων υλοποίησης
του έργου, οι εταίροι έχουν αναπτύξει τέσσερα
πνευματικά παράγωγα:
•

Exemplar.

-

Πρόγραμμα

Σπουδών

Ηγετών

Ενσωμάτωσης

Το έργο επεκτάθηκε μέχρι τις 2 Αυγούστου 2021,
έτσι ώστε οι εταίροι να μπορούν να υλοποιήσουν
τις

IO1

προγραμματισμένες

•

IO2 - Εργαλειοθήκη Πόρων Ενσωμάτωσης

•

IO3

-

Πρόγραμμα

Ενδοϋπηρεσιακής

Κατάρτισης

δραστηριότητες.

•

Ορισμένοι εταίροι κατάφεραν να υλοποιήσουν

Όλα

τις πιλοτικές δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις

ολοκληρωθεί, μεταφραστεί και είναι διαθέσιμα

διαδικτυακά, ενώ άλλοι εταίροι κατάφεραν να τις

στην

εφαρμόσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Λόγω της
πανδημίας, η τελική συνάντηση που είχε αρχικά
προγραμματιστεί

διαδικτυακά.

στη

Γερμανία

έγινε

IO4 - Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης
τα

αποτελέσματα

ιστοσελίδα

μαθητευόμενους,

για

του

χρήση

νέους

έργου

από

έχουν

ενήλικες

μετανάστες

και

εργαζόμενους υποστήριξης μεταναστών. Η πύλη
e-Learning με τα αποτελέσματα του έργου θα
διατηρηθεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου.
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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4Η ΔΙΑΚΡΑΤΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ
RZESZÓW, ΠΟΛΩΝΙΑ
Οι εταίροι του έργου EXEMPLAR συναντήθηκαν
στην Τέταρτη

Διακρατική Συνάντηση στις 6

Φεβρουαρίου 2020 στο Rzeszów της Πολωνίας.
Η συνάντηση ξεκίνησε με γενικές εισαγωγές και
χαιρετισμούς. Στη συνέχεια, ακολουθώντας το
συμφωνημένο

πρόγραμμα,

οι

εταίροι

πραγματοποίησαν μια σύντομη ανασκόπηση των
αποτελεσμάτων του έργου, των στόχων και της
μεθοδολογίας. Η συνάντηση διεξήχθη ομαλά και
αποτελεσματικά και επιτεύχθηκαν οι στόχοι της.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Όπως συμφωνήθηκε προηγουμένως, κάθε
εταίρος διεξήγαγε δύο τοπικές εκδηλώσεις Πιο
συγκεκριμένα:
- Ένα Animation Workshop για τη συμμετοχή
νέων μεταναστών. (20 συμμετέχοντες ανά
χώρα)
- Ένα Exploitation Workshop (10 συμμετέχοντες
ανά χώρα)
- Ένα τελικό συνέδριο στη Δρέσδη (50
συμμετέχοντες)

Η 4η Διακρατική Συνάντηση διοργανώθηκε από τον
εταίρο από την Πολωνία – τον οργανισμό INNEO.
Ο INNEO είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός
με

βάση

το

δραστηριότητες

Rzeszów,
κατάρτισης

που
και

εστιάζει
έρευνας

στις
για

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Λόγω της πανδημίας και των διαφορετικών
περιορισμών σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, οι
εταίροι πραγματοποίησαν τις εκδηλώσεις
διαδικτυακά είτε πρόσωπο με πρόσωπο. Παρά
αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι εταίροι
κατάφεραν να πραγματοποιήσουν με επιτυχία
όλες τις εκδηλώσεις.
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ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η τελική συνάντηση των εταίρων διεξήχθη
στις 15 Ιουλίου μέσω Ζoom. Κατά την τελική
συνάντηση

των

εταίρων

έγινε

μια

επισκόπηση όλων των επιτευγμάτων του
έργου

και

οι

εταίροι

συζήτησαν

τις

υπόλοιπες δραστηριότητες, καθήκοντα και
τελικές βελτιώσεις.

Περαιτέρω διαδοχικές εκδηλώσεις που σχετίζονται
με την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν την
πιλοτική εκπαίδευση των αποτελεσμάτων. Πιο
συγκεκριμένα:
•

Πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος
Σπουδών Ηγετών Ενσωμάτωσης (10 νέοι
μετανάστες ανά χώρα)

•

Πιλοτική ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση (10
εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινοτήτων ανά
χώρα)

Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις εκπαιδεύσεις είχαν
την ευκαιρία να επεκτείνουν τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις στάσεις τους με στόχο την
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των νέων
μεταναστών.

Καθώς το έργο Exemplar φτάνει στο τέλος
του, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους
εσάς για την ενεργό συμμετοχή και
υποστήριξη σας σε όλα τα στάδια της
υλοποίησης του έργου. Σας ενθαρρύνουμε να
χρησιμοποιήσετε τους διαδικτυακούς πόρους
που διατίθενται δωρεάν στην πύλη
διαδικτυακής μάθησης.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας:
http://exemplars.eu
και γίνετε μέλη στη σελίδα μας
στο Facebook:
https://www.facebook.com/
exemplars/
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.

