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Εκπαιδευτές / 
Μέντορες

Προώθηση της εκπαίδευσης και της ένταξης 
των εκπαιδευόμενων μειονεκτούντων 
προσφύγων και μεταναστών 

Το έργο 3STEPS «Προώθηση της εκπαίδευσης και της ένταξης των εκπαιδευόμενων μειονεκτούντων 
προσφύγων και μεταναστών» (αριθμός έργου: 612176-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) είναι ένα 
Πρόγραμμα Erasmus+ «Βασική Δράση 3- Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής» που ξεκίνησε στις 15 
Ιανουαρίου 2020 και χρηματοδοτείται για 3 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG EACEA (Εκτελεστικός 
Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αν είστε εκπαιδευτής ή μέντορας νέων στον τομέα της 
εκπαίδευσης μεταναστών εκμεταλλευτείτε την «μικτή 
εκπαίδευση» του 3STEPS για την διαπολιτισμική 
ικανότητα και μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την 
δουλειά σας και να προωθήσετε ακόμα περισσότερο την 
ένταξη και τις κοινές αξίες. 

Αναπτύσσουμε ένα εγχειρίδιο το οποίο θα παρέχει 
δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες για συμπεριληπτική 
διδασκαλία/εκπαίδευση. Παράλληλα θα ενισχύσετε τις 
ικανότητες σας στην αλληλεπίδραση σας με νέους 
ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Αναπτύξτε τις κοινωνικές και επαγγελματικές σας 
δεξιότητες, γίνετε μέρος των τοπικών ομάδων μεντόρων 
και πάρτε την ευκαιρία να προσφέρετε επαγγελματικό 
προσανατολισμό και μικτή εκπαίδευση στους 
συναδέλφους σας μέσω διαδραστικών προτύπων!

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Οι εκπαιδευτές και οι μέντορες θα αποκτήσουν 
γνώσεις πάνω στην εκπαίδευση και την κοινωνική 
ένταξη νεαρών μεταναστών και προσφύγων.

Οι τοπικές «ομάδες προτύπων» για μετανάστες και 
πρόσφυγες θα λειτουργήσουν για να βελτιώσουν 
την ένταξη τους στις χώρες φιλοξενίας.

Θα εδραιωθεί ένα δίκτυο όλων των δημόσιων 
αρχών των εταίρων, ενδιαφερόμενων και 
υπευθύνων για την αναβάθμιση των 
δραστηριοτήτων του έργου και για την 
μεταρρύθμιση της πολιτικής.

Μια πιο συμπεριληπτική εκπαιδευτική προσέγγιση 
θα εισαχθεί στο Ισπανικό, Ελληνικό, Τούρκικο, 
Γαλλικό και Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι ΜΚΟ, η κοινωνία των πολιτών και οι κοινότητες 
μεταναστών θα στηριχθούν στο εκπαιδευτικό τους 
πλαίσιο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 3STEPS
Το έργο 3STEPS στοχεύει στην ισότιμη 
πρόσβαση και σταθερή συμμετοχή στο 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικής κατάρτισης 
σύστημα, των νέων (15-25 χρονών) 
μεταναστών και προσφύγων χαμηλής 
ειδίκευσης, παρέχοντάς τους βασικές 
δεξιότητες όσον αφορά στη γραφή και 
ανάγνωση, τις μαθηματικές γνώσεις, τη 
γλώσσα και την ψηφιοποίηση.

Θα λειτουργήσουν τοπικές ομάδες μεντόρων 
ως πρότυπα, παρέχοντας στους μετανάστες 
και πρόσφυγες της ίδιας εθνικής κοινότητας 
αυτοπεποίθηση, πόρους και δεξιότητες ως 
μια σταθερή βάση για περαιτέρω προσωπική 
ανάπτυξη. Επιπλέον, το έργο θα παρέχει σε 
σχολεία και ιδρύματα κατάρτισης γνώσεις και 
δεξιότητες ώστε να εφαρμόσουν 
καταξιωμένες μεθοδολογίες (Βασική 
εκπαίδευση και TANDEM NOW*) για μία 
ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση 
μέσω μιας «μικτής προσέγγισης 
κατάρτισης/καθοδήγησης». 

* Το πρόγραμμα TANDEM NOW αφορά μια καλή πρακτική, για
την ένταξη των νέων μεταναστών, μέσω ενός δικτύου 
υποστήριξης και καθοδήγησης από εκπαιδευμένους μέντορες. 


