
 

 

 

 

 

 

 

     

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

Γλωσσικές δεξιότητες για 
ένταξη 

Γνωρίζοντας τα 
δικαιώματα και τις 

ευθύνες σας 

Κατανόηση της 
Κουλτούρας της 
Απασχόλησης 

Κατανόηση των δεσμών 
μεταξύ πολιτισμού και 

αντίληψης 

Εμπλοκή μέσω της 
συμμετοχής της 
κοινότητας, του 

εθελοντισμού και της 
υπεράσπισης 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
την απασχόληση 

Εξετάζοντας τη σχέση 
μεταξύ προκατάληψης 
και στερεοτύπων και 

πως διαμορφώνουν το 
όραμα μας για τον κόσμο 

Δημιουργία συνδέσεων με 
βασικούς θεσμοθετημένους 

και κοινοτικούς παρόχους 
υπηρεσιών και βασικές 

τοπικές ομάδες υποστήριξης 

Αναζήτηση εργασίας και 
διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων 

Μαθαίνοντας τα βασικά 
στοιχεία πιο 

αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 

Πρόσβαση και 
αξιολόγηση 

πληροφοριών και 
Εντοπισμός αξιόπιστων 

πηγών πληροφοριών 

Εργασία σε μια νέα 
χώρα, κατανόηση των 

δικαιωμάτων σας 

 

Απρίλιος 2020 

        @ 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. 

Αποτελέσματα 

Εργαζόμαστε σε τέσσερα 

βασικά εργαλεία: 

36 διαδικτυακά μαθήματα 

ένταξης 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

& Εγχειρίδιο Πολιτικής 

Έγγραφο Πολιτικής 

 

Τι έχει συμβεί πρόσφατα 

Μετά από την πρώτη συνάντηση το φθινόπωρο του 2019, οι εταίροι του έργου 

ENTRADA δημοσίευσαν την επίσημη ιστοσελίδα του έργου 

[https://entradaproject.eu/] και ξεκίνησαν την ανάπτυξη των διαδικτυακών 

μαθημάτων ένταξης και οι πρώτες εκδόσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και είναι 

έτοιμες για δοκιμή. 

 

Τι είναι τα διαδικτυακά μαθήματα;  
Αφορούν μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποιούνται από μικρές ομάδες 
μαθητών, στις οποίες αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο για να απαντήσουν σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ένα διαδικτυακό μάθημα αποτελείται από 6 στοιχεία: 1) 
Εισαγωγή 2) Εργασία 3) Διαδικασία 4) Πόροι 5) Αξιολόγηση 6) Συμπέρασμα. 

Το έργο ENTRADA παρέχει αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα σε 3 θεματικές 

κατηγορίες, με 4 επιμέρους θεματικές το καθένα. Επίσης για κάθε θεματική 

παρέχονται 3 επίπεδα δυσκολίας (εισαγωγικό, ενδιάμεσο και προχωρημένο). 

Συνολικά, 36 διαδικτυακά μαθήματα θα είναι διαθέσιμα για τους εκπαιδευόμενους. 

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  
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www.entradaproject.eu 

Καθώς οι εταίροι του έργου δεν 

μπόρεσε να συναντηθούν 

αυτοπροσώπως τον Απρίλιο του 2020, 

πραγματοποιήσαν μια πολύ 

παραγωγική ηλεκτρονική συνάντηση! 

https://entradaproject.eu/

