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Επιτυχής Ενσωμάτωση των Ενηλίκων με Περιορισμένες Δεξιότητες μέσω της 

Εκπαίδευσης 

ηλεκτρονικός οδηγός για εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις τοπικές κοινότητες 

 

Παράρτημα 1. Εισαγωγή των συμμετεχόντων στο εργαστήριο 

Αγαπητέ κύριε, κυρία, 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δηλώσατε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό εργαστήριο "Η 

επιτυχής ενσωμάτωση ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση μέσω της εκπαίδευσης". Σας 

στέλνουμε μια σύντομη παρουσίαση του εργαστηρίου και κάποιες πρακτικές πληροφορίες 

για τον τρόπο οργάνωσης του. 

Αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο αναπτύχθηκε από το διεθνές πρόγραμμα «M-EASY» το 

οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα 

σχετικά με το πρόγραμμα, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://measy.lpf.lt/ 

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων- 

επαγγελματιών για την εκπαίδευση του προσωπικού των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου 

να τους εμπλέξει στην προώθηση της ένταξης και της ενσωμάτωσης των ενηλίκων με 

περιορισμένες δεξιότητες μέσω της δια βίου μάθησης. Η ενσωμάτωση στην τοπική 

κοινότητα δεν είναι πάντα εύκολη, ειδικά για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 

ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες.  

Το Εργαστήριο διαρκεί 16 ακαδημαϊκές ώρες και περιλαμβάνει δύο μέρη: την διαδικτυακή 

συνάντηση για προσωπική μάθηση (8 ακαδημαϊκές ώρες) και την φυσική συνάντηση με τον 

συντονιστή (8 ακαδημαϊκές ώρες). 

Η εκπαίδευσή μας αρχίζει από σήμερα με τις διαδικτυακές συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια 

της διαδικτυακής συνάντησης σας θα πρέπει να διαβάσετε και να αναλύσετε 10 ιστορίες 

επιτυχίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η δια βίου μάθηση και οι προσπάθειες των 

ίδιων των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων μπορούν να ανοίξουν νέες ευκαιρίες και να 

διευκολύνουν την απαιτητική διαδικασία ενσωμάτωσης. Αυτές οι ιστορίες έμπνευσης θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την πίστη των ανθρώπων στην 

ικανότητα τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να πιστεύουν στον εαυτό τους. 

Σύνδεσμος για τις ιστορίες επιτυχίας: http://measy.lpf.lt/training_course_en.html. 

Κατά τη διάρκεια της φυσικής συνάντησης θα σας ζητηθεί να συζητήσετε τις ιστορίες 

επιτυχίας σε ομάδες, γι' αυτό συνιστάται να γράψετε τα προσωπικά σας σχόλια για κάθε 

ιστορία επιτυχίας απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Ποιες βασικές πτυχές της επιτυχημένης ενσωμάτωσης έχουν τονιστεί στην ιστορία; 

http://measy.lpf.lt/
http://measy.lpf.lt/training_course_en.html
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 Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να παρακινήσει τα μέλη της κοινότητας 

(μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες) να συμμετάσχουν 

ενεργά στην κοινωνία και / ή να ξεκινήσουν (συνεχίσουν) την μάθηση; 

 Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να παρουσιαστεί στις εκδηλώσεις της τοπικής 

κοινότητας προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τα ζητήματα της ισότητας, 

της διαφορετικότητας και της αποδοχής; 

 Θα μπορούσε η ιστορία αυτή να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και της αίσθησης του ανήκειν στην τοπική κοινότητα για τους μειονεκτούντες 

(μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες κ.λπ.); 

 Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να είναι ελκυστική για τη χώρα σας; Θα καλύψει 

τις ανάγκες της ομάδας-στόχου του εργαστηρίου σας;  

 Ποια θα ήταν η σημασία των ιστοριών επιτυχίας στα μέλη της τοπικής κοινότητας όσον 

αφορά την ευαισθητοποίηση τους προς τους κοινωνικά αποκλεισμένους; 

 Ποια διδάγματα και συμπεράσματα από τις ιστορίες επιτυχίας μπορούν να τονιστούν 

στους μαθητές σας; 

Αν θέλετε να γράψετε σχόλια δίπλα σε κάθε ιστορία, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα. 

Αρ. Όνομα, χώρα Δήλωση Σχόλια 

1. Ο Αδάμα από τη 
Γκάμπια, ο οποίος 
ζει στην Κύπρο 

“Η επιθυμία μου είναι να 
συνεχίσω τις σπουδές μου, να 
επιμείνω για τη δουλειά και τη 
δράση μου εδώ, ώστε να είμαι 
σε θέση να δώσω πίσω στην 
κοινότητα και την Κύπρο.” 

 

2. Ο Ahmed Nour 
από τη Σομαλία, ο 
οποίος ζει στην 
Κύπρο 

“Πάντα πίστευα στη σημασία 
της εκπαίδευσης, την οποία 
θεωρώ βασική προϋπόθεση για 
την προσωπική επιτυχία.” 

 

3. Η Άλλα από τη 
Ρωσία, η οποία 
ζει στη Λιθουανία 

“Δεν έχει σημασία η δουλειά 
σου, αλλά η αξιοπρέπεια σου. 
Κάνε τη δουλειά που σου 
αρέσει’’ 

 

4. H Αναστασία από 
την Ουκρανία, η 

“Εάν θέλετε να κάνετε κάτι, 
κάντε το τώρα. Ο κόσμος αλλάζει 
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οποία ζει στη 
Λιθουανία 

συνεχώς και το αύριο δεν θα 
είναι το ίδιο με σήμερα.” 

5. Η Έλσα από την 
Ονδούρα, η οποία 
ζει στην Πολωνία 

“Πρέπει να είσαι δραστήριος αν 
θέλετε να ενσωματωθείτε!” 

 

6. Η Λίνα από τη 
Λιθουανία 

“Το να είσαι ανοικτός και 
ειλικρινής είναι τα πρώτα 
βήματα προς τη φιλία.“ 

 

7. Ο Μάριο από την 
Ιταλία, ο οποίος 
ζει στη Λιθουανία 

“Το σημαντικό είναι ότι 
υπάρχουν πολλές ευκαιρίες 
γύρω μας” 

 

8. Η Τετιάνα από την 
Ουκρανία, η 
οποία ζει στην 
Πολωνία 

“Οι σπουδές με βοήθησαν να 
γίνω κομμάτι της κοινωνίας σε 
μια νέα χώρα.” 

 

9. Ο Alhagie από τη 
Γκάμπια, ο οποίος 
ζει στην Ιταλία 

“Το κλειδί για την ένταξη είναι η 
κοινωνική και πολιτιστική 
συμμετοχή.” 

 

10. Ο Diassigui από τη 
Σενεγάλη, ο 
οποίος ζει στην 
Ιταλία 

“Η νίκη είναι μια στάση. Η στάση 
του ηγέτη καθορίζει το ρυθμό 
της ομάδας.“ 

 

 

Η φυσική συνάντηση θα γίνει: {τόπος} στις {ημερομηνία}.  

Πρόγραμμα εργαστηρίου κατά την φυσική συνάντηση: 

10:00 Οι συμμετέχοντες συστήνονται και λένε τις προσδοκίες τους 

10:20 Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού πλαισίου του Εργαστηρίου, του αντίκτυπου του σε 

τοπικές κοινότητες και στους ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες.  

11:00 Ανταλλαγή απόψεων για το θέμα 

12:00 Γεύμα 

12:45 Ομαδική εργασία σχετικά με τις ιστορίες επιτυχίας. Παρουσίαση αποτελεσμάτων από 

ομάδες  

15:00 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας.  

15:30 Σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος M-Easy  

16:00 Διάλειμμα  
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16:20 Εισαγωγή του ηλεκτρονικού οδηγού για περαιτέρω χρήση από τους συμμετέχοντες 

16:40 Αναστοχασμός συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιήθηκαν 

οι προσδοκίες τους. 

17.00 Αξιολόγηση του εργαστηρίου. 

Πιστοποιητικά. 

Στο μεταξύ, θα θέλαμε να συγκεντρώσουμε μια λίστα με τις προσδοκίες σας για το 

εργαστήριο. Θα το εκτιμήσουμε εάν μας στείλετε 2 - 3 προτάσεις σχετικά με το τί περιμένετε 

από αυτό το εργαστήριο. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου {email }. 

Ανυπομονώ να σας δω {ημερομηνία}. 

Με εκτίμηση, 

{το όνομα του εκπαιδευτή-συντονιστής} 

 


