
 

 

 

 

 

 

 

     

Πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το έργο ENTRADA 

Είστε εκπαιδευτικός ενηλίκων ή εργάζεστε σε οργάνωση υποστήριξης μεταναστών; 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας και γίνετε φορείς στο έργο! Δώστε μας τα σχόλια σας και 
παρακολουθήστε την πρόοδό μας σχετικά με Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συνεχούς 
Εκπαίδευσης! 
 
Είστε μέλος μιας κοινότητας μεταναστών; Θέλετε να βελτιώσετε της δικές σας 
ικανότητες και να έχετε καλύτερη κατανόηση της κοινωνίας υποδοχής; 

Μείνετε συντονισμένοι για ενημερώσεις σχετικά με τα διαδικτυακά μαθήματα και την 
ηλεκτρονική μας πλατφόρμα.  
 

Νοέμβριος 2019 

        @ ENTRADAproject 

Ποιοι είμαστε 
Το έργο ENTRADA, είναι ένα 
διακρατικό πρόγραμμα που 

χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+, από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
Εθνικής Μονάδας Movetia. Η 

εταιρική αυτή συνεργασία 
προσπαθεί να υποστηρίξει την 
κοινωνική, αλλά και κοινωνικό – 

οικονομική ένταξη των κοινοτήτων 
των μεταναστών 

χρησιμοποιώντας την εκμάθηση 
μέσω δοκιμασιών. 

Εταιρικό Σχήμα 
Το έργο αποτελείται από πέντε 

(5) εταίρους, από πέντε (5) 
Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, 
Κύπρο, Ιρδανδία, Ιταλία και 

Ισπανία. Επιπρόσθετα, ακόμη 
ενας οργανισμός από την 

Σουηδία συμμετέχει κάτω από τη 
συγχρηματοδότηση της Εθνικής 

Μονάδας Movetia. 

Αποτελέσματα 

Εργαζόμαστε σε τέσσερα 

βασικά εργαλεία: 

36 διαδικτυακά μαθήματα 

ένταξης 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

& Εγχειρίδιο Πολιτικής 

Έγγραφο Πολιτικής 

Βρείτε μας στη σελίδα μας στο 

Facebook και ενημερωθείτε για 

την πρόοδο μας!  

 

Τι έχει συμβεί πρόσφατα 

Το έργο ENTRADA, πραγματοποίησε την ενακτήρια συνάντηση του στις 

14 και 15 Οκτωβρίου 2019 στην Βιργινία της Ιρλανδίας. Εκπρόσωποι 

από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Κύπρος, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Ισπανία) συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Ελβετίας. Επίσης η 

Εθνική Μονάδα της Movetia υποστηρίζει ενεργά τους στόχους του έργου. 

 

Τι θα ακολουθήσει  

Σε αυτό το στάδιο, εργαζόμαστε σε καινοτόμους μαθησιακούς πόρους 
που θα υποστηρίξουν την κοινωνική, οικονομική και κοινωνική ένταξη 
των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Αυτοί οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μας χρησιμοποιώντας την 
εκμάθηση μέσω δοκιμασιών. Οι μαθητές θα κινητοποιηθούν μέσω από 
αυτές τις πρακτικές προκλήσεις και μέσω παιχνιδιού όπως τα εμβλήματα 
που ανταμείβουν την πρόοδο της μάθησης. 

 


