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Εάν εργάζεστε στο πεδίο της ΕΕΚ ή τον
ευρύτερο εκπαιδευτικό τοµέα και θα θέλατε
να υποστηρίξετε την ανάπτυξη του έργου
ONDGO, παρακαλώ επικοινωνήστε µε:
29 Λεωφόρος Λυκαβητού, 1ος όροφος,
2401 Έγκωµη, Λευκωσία, Κύπρος
Tel: (+357) 22 002103
Fax: (+357) 22 002115
E-mail: info@cardet.org
Website: www.cardet.org
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Ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχολησιµότητας
των µεταναστών και προσφυγών

Co-Funded by
the Erasmus+ Programme
of the European Union

Šis leidinys ﬁnansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą. [Projekto Nr.: 2017-1-IE01-KA202-025694]
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Η οικονοµική ένταξη των µεταναστών είναι µια από τις
βασικές προτεραιότητες της ΕΕ στον τοµέα της
µετανάστευσης. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να δοθεί η
δυνατότητα στους µετανάστες και τους πρόσφυγες να
αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν
πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, καθώς και
υποστήριξη που µπορεί να τους επιτρέψει να
οικοδοµήσουν ένα σταθερό µέσο διαβίωσης και να
δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία στην κοινωνία.
Ο στόχος του έργου ON-D-GO είναι η υποστήριξη της
οικονοµικής ενσωµάτωσης των µεταναστών µέσω της
ανάπτυξης ενός προσαρµοσµένου προγράµµατος
εκπαίδευσης για την επιχειρηµατικότητα, το οποίο θα
αποτελείται από µια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που
θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να στηρίξουν την µάθηση
εν κινήσει (learning on the go).

Στόχοι του Έργου
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:
Υποστήριξη της συνεχούς επαγγελµατικής εξέλιξης
των επαγγελµατιών επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
Υποστήριξη των µεταναστών που επιθυµούν να
κάνουν την δική τους επιχείρηση.
Ενσωµάτωση των µεταναστών στην κοινωνία,
ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη.
Το έργο θα επιτύχει τους πιο πάνω στόχους, υλοποιώντας
τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των
µεταναστών στους τοµείς της επιχειρηµατικότητας
και της διαδικτυακής µάθησης
Σχεδιασµός εκπαιδευτικών πόρων µε βάση τις
ανάγκες των εκπαιδευτών και των µεταναστών.
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κατάρτισης και
Πρακτικό εγχειρίδιο µε πόρους για µετανάστες
σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα.
Πρόγραµµα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για
τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ στον τοµέα της
επιχειρηµατικότητας για µετανάστες.
∆ιαδικτυακή πλατφόρµα για την υποστήριξη
της µάθηση εν κινήσει για τους εκπαιδευτές και
τους µετανάστες.
Έγγραφο πολιτικής που θα εξετάζει την
εµπειρία των εταίρων του έργου και θα
περιλαµβάνει συστάσεις για αλλαγή πολιτικής.

