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Ευρώπη ενάντια στη φτώχεια

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2010 δίνει τη γενική κατεύθυνση και
τις πολιτικές προτεραιότητες για την προώθηση μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης έως το 2020.

Μία από τις "εμβληματικές πρωτοβουλίες" αυτής της στρατηγικής είναι η «Eυρωπαϊκή πλατφόρμα
καταπολέμησης της φτώχειας» η οποία έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης να μοιράζονται
ευρύτερα, και τα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μπορούν να
ζήσουν με αξιοπρέπεια και να λάβουν ενεργό μέρος στην κοινωνία.

Ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας θα πρέπει να μειωθεί κατά
25%, βγάζοντας από τη φτώχεια πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους.

Το εθνικό όριο φτώχειας ορίζεται ως το 60% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος σε κάθε κράτος
μέλος.



Ευρώπη ενάντια στη φτώχεια

• Η Ευρώπη χρειάζεται πιο συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες που να
επιτρέπουν στους πολίτες καθώς και στους νεοαφιχθέντες μετανάστες να
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αγορά εργασίας και τη δημοκρατική ζωή.

• Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αναφοράς της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: αύξηση του ποσοστού απασχόλησης κατά 75%, αύξηση
της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση κατά 15%, μείωση του αριθμού των
ενηλίκων με περιορισμένες μαθηματικές δεξιότητες έως και 15%.

• Ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας σε αυτή τη διαδικασία,
καθώς θα μπορούσαν να παρέχουν εκπαιδευτική υποστήριξη για να παρακινήσουν τους
ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες και τους μετανάστες να συμμετάσχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στην κοινωνική ζωή.



Αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
ενσωμάτωσης των μεταναστών στις τοπικές 
κοινότητες
• Η ΕΕ φιλοξενεί 21,6 εκατομμύρια υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι

αντιπροσωπεύουν το 4,2% του συνολικού της πληθυσμού. Οι νέοι
μετανάστες που εγκαθίστανται κάθε χρόνο στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν
λιγότερο από το 0,5% του πληθυσμού της ΕΕ.

• Οι προκλήσεις για την ένταξη των μεταναστών είναι οι ακόλουθες :
• Χειρότερες συνθήκες στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τους πολίτες της ΕΕ: το 

μέσο ποσοστό απασχόλησης μεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 
στην Ένωση ήταν 55% το 2017 (έναντι 68% των υπηκόων των χωρών υποδοχής).

• Μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των γυναικών που σχετίζονται με την εργασία.
• Μη ευνοϊκά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την κοινωνική 

ενσωμάτωση: το 39% των υπηκόων τρίτων χωρών (ή 5,7 εκατομμύρια) ζει σε 
σχετική φτώχεια, πάνω από το διπλάσιο του ποσοστού για τους υπηκόους της ΕΕ 
(17%).



Αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενσωμάτωσης 
των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενσωμάτωσης απαιτεί
ολοκληρωμένες και πολυεπίπεδες δράσεις δημόσιας πολιτικής.
Ωστόσο, ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της ένταξης
και της ενσωμάτωσης των μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης και της
μάθησης είναι καθοριστικής σημασίας.



Η σημασία της διά βίου μάθησης για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
ενσωμάτωσης
• Η τοπική κοινότητα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αντίληψη της

αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και τον ρόλο που μπορούν να
παίξουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη
των απαιτούμενων από την αγορά εργασίας δεξιοτήτων σε
μετανάστες και ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες, έτσι ώστε να
είναι σε θέση να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να
επιτύχουν προσωπική ολοκλήρωση

• Η μέθοδος των πρότυπων που βασίζεται στις ιστορίες επιτυχίας είναι
μία από τις αποτελεσματικές μεθόδους μάθησης για να παρακινήσει
τα μειονεκτούντα άτομα να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους.



Οι συζητήσεις της διαλογικής ομάδας:
• Ποιες βασικές πτυχές της επιτυχημένης ενσωμάτωσης έχουν τονιστεί στην 

ιστορία;

• 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 σε εκδηλώσεις 
της τοπικής κοινότητας προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τα 
ζητήματα της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ανοχής;

• 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.);



Οι συζητήσεις της διαλογικής ομάδας:

• 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;



Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα M-Easy 
http://measy.lpf.lt/

• Το πρόγραμμα M-Easy συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 
μείωση του αριθμού των ατόμων με περιορισμένες δεξιότητες σε μαθηματικές δεξιότητες έως 
15%, αύξηση του ποσοστού απασχόλησης κατά 75%, αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των 
ενηλίκων στη διά βίου μάθηση κατά 15%.

• Το Έργο παρέχει τη δυνατότητα στους ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες να βελτιώσουν τις 
μαθηματικές τους δεξιότητες.

Ενθαρρύνουμε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το εργαστήριο να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν 
το Φυλλάδιο σχετικά με το Έργο και το Φυλλάδιο για τους Εκπαιδευόμενους στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος:

http://measy.lpf.lt/outcomes.html

Μπορείτε να καλέσετε τα μέλη της κοινότητας σας να συμμετάσχουν σε

αυτό το μάθημα του M-Easy.

http://measy.lpf.lt/
http://measy.lpf.lt/outcomes.html


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα M-Easy



Επιτυχής Ενσωμάτωση των Ενηλίκων με 
Περιορισμένες Δεξιότητες μέσω της 
Εκπαίδευσης
(ηλεκτρονικός οδηγός για εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις τοπικές κοινότητες)
Στόχος του παρόντος Ηλεκτρονικού Οδηγού είναι να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό 
υλικό αυτοδιδασκαλίας για εκπαιδευτές ενηλίκων-επαγγελματίες για να 
οργανώσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις τοπικές κοινότητες "Επιτυχής 
ενσωμάτωση των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες μέσω της εκπαίδευσης".

Ο ηλεκτρονικός οδηγός παρουσιάζεται ως Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ) για 
δωρεάν και ανοιχτή χρήση μέσω της ιστοσελίδας του M-Easy.

http://measy.lpf.lt/training_course_en.html

Σας προσκαλούμε να εξοικειωθείτε με τον ηλεκτρονικό οδηγό μετά από το 
εργαστήριο. Θα σας βοηθήσει να γίνετε καλοί συντονιστές αυτού του εργαστηρίου 
στην κοινότητά σας.

http://measy.lpf.lt/outcomes.html
http://measy.lpf.lt/training_course_en.html


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


