Σχετικά με το έργο
Το έργο με τίτλο “Let's work for a real migrants
inclusion!" επικεντρώνεται στην ανταλλαγή
καλών πρακτικών για την εξεύρεση λύσεων
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες. Η διάρκεια του
έργου είναι 24 μήνες.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα
πραγματοποιηθούν:
Τρεις συναντήσεις
Τρεις εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού
Πολυπολιτισμικά φεστιβάλ στις χώρες όλων
των εταίρων
Μαθήματα εκμάθησης γλωσσών στις χώρες
όλων των εταίρων
Τριάντα ραδιοφωνικές εκπομπές
Βίντεο
Έξι ενημερωτικά δελτία
Φυλλάδιο
Ηλεκτρονικό βιβλίο
Συνεντεύξεις, έρευνες και ερωτηματολόγια
Ιστοσελίδα και προώθηση του έργου σε
κοινωνικά δίκτυα

https://www.facebook.com/.../Lets-workfor-a-real-migrants-inclusion

KA2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
“LET'S WORK WORK FOR A REAL
MIGRANTS INCLUSION!”
Erasmus+ Εκπαίδευση ενηλίκων
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της
εκμάθησης των ενηλίκων στην Ευρώπη. Παρέχει ευκαιρίες
στους επαγγελματίες εκμάθησης ενηλίκων να μαθαίνουν ο
ένας από τον άλλο και να αναπτύσσουν στρατηγικές
εταιρικές σχέσεις. Επικεντρώνεται σε κοινές προκλήσεις,
όπως η αναγνώριση των δεξιοτήτων που δεν αποκτώνται
μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Το
Erasmus+ θα καταστήσει την εκμάθηση ενηλίκων πιο
προσιτή και θα βελτιώσει τις δεξιότητες των πολιτών σε όλη
την Ευρώπη.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/_en

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της ιταλικής εθνικής υπηρεσίας του προγράμματος Erasmus Plus. Η παρούσα
δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η
Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πιθανή χρήση των
παρεχόμενων πληροφοριών.

Το έργο LWRMI χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Erasmus Plus.

KA2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ “LET'S WORK WORK FOR A REAL MIGRANTS INCLUSION!”
Το γνώριζες αυτό;

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο,
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους,
εξαιτίας της φτώχειας, του πολέμου, των εκδιωγμών
που υπόκεινται για κοινωνικούς λόγους και για
πολιτικές πεποιθήσεις ή επειδή αναζητούν μια καλύτερη
ζωή.

www.migrantinclusion.eu
Σχετικά με τους εταίρους
Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από οργανισμούς
που εδρεύουν στην Ιταλία, την Τουρκία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.
Youth Europe Service - Ιταλία
Basilicata Press Di Verrastro Vito & C Sn Ιταλία
Co.Ri.S.S. - Ιταλία
Kirşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Τουρκία
Dacorum Council for Voluntary Service Ltd - ΗΒ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο – Ελλάδα
Narodno Chitalishte Badeshte Sega 2006 –
Βουλγαρία

•Η μετανάστευση είναι ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα των τελευταίων χρόνων. Σύμφωνα με τις
τρέχουσες εκτιμήσεις υπάρχουν 244 εκατομμύρια
μετανάστες παγκοσμίως (3.3% του παγκόσμιου
πληθυσμού).
Καθώς οι κοινωνίες μας γίνονται περισσότερο
ποικιλόμορφες εξαιτίας της μετανάστευσης, ένας
μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ζει σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα.
Ο αυξανόμενος αριθμός του πληθυσμού των
προσφύγων ανακινούν θέματα, όπως η κοινωνική
ενσωμάτωση, η ανεκτικότητα, η μη διάκριση, η
αλληλεγγύη, η δημόσια υγεία κ.α.
•Η συριακή κρίση έχει εισέλθει στον όγδοο χρόνο.
Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι,
εκτοπισμένοι από τη βία, έχουν βρει καταφύγιο στην
Τουρκία. Οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται περίπου κατά
1,000 άτομα κάθε μέρα εξαιτίας των γεννήσεων και των
νέων αφίξεων. Σε αυτούς προστίθενται μισό
εκατομμύριο αιτούντες άσυλο από άλλες χώρες.

Το 2016
•Σχεδόν 370.000 πρόσφυγες και μετανάστες
έφτασαν στην Ευρώπη, οι περισσότεροι από αυτούς
μέσω θαλάσσης.
•Οι περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες
κατάγονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, τη
Νιγηρία, το Πακιστάν, το Ιράκ και την Ερυθραία.
•Σχεδόν 4.700 μετανάστες πνίγηκαν στην Μεσόγειο
στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.
•Το 2017 έφτασαν μέσω θαλάσσης στην γηραιά
ήπειρο περίπου 171.000 άτομα (λιγότεροι από το
2016).

