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ΜΙΑ ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
Το σχέδιο REACH-OUT έχει ως στόχο να
αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα καινοτόμο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για συμβούλους νέων
(youth workers) για να τους βοηθήσει να
προσεγγίσουν νέους μετανάστες και
πρόσφυγες, αυξάνοντας παράλληλα τις
ικανότητές τους και προωθώντας την
επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Η εταιρική σχέση του REACH-OUT αποτελείται
από 6 οργανισμούς/ιδρύματα από 4 χώρες.

Μαρτυρίες - JaW
Gerhard Konrad, σύμβουλος νέων

Προκειμένου να συγκεντρωθούν
ανατροφοδοτήσεις από την ομάδα-στόχο
των συμβούλων νέων όσον αφορά το
δεύτερο πνευματικό παράγωγο "
Πρόγραμμα Κατάρτισης και Υλικό ", οι
εταίροι οργάνωσαν τοπικά δοκιμαστικά
εργαστήρια τον Φεβρουάριο του 2018.
Συνολικά, 52 άτομα συμμετείχαν σε αυτά τα
εργαστήρια.

Δοκιμές εκπαιδευτικού
προγράμματος

Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την τοπική
δοκιμή. Οι 2 μέρες ήταν πολύ ζωντανές.
Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση να
συνεισφέρουν καλά με τις συγκεκριμένες
επαγγελματικές τους εμπειρίες. Η εργασία
με νέους μετανάστες θα μπορούσε έτσι να
εξεταστεί και να αναλυθεί με πολύ
πολύπλοκο τρόπο. Με τη βοήθεια του
προγράμματος, η πολυπλοκότητα του
θέματος αντιμετωπίστηκε πολύ καλά.
Επιπλέον, συζητήθηκαν λύσεις για
δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να
προκύψουν.
Έχω μια πολύ θετική μνήμη αυτής της
διαδικασίας.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
προσωπικού
Το προσωπικό των οργανώσεων συμμετείχε σε
ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
διάρκειας 5 ημερών και είχε την ευκαιρία να
ανταλλάξει ιδέες και εμπειρίες στον τομέα της
μετανάστευσης και της νεολαίας.
.
Μαρτυρίες - JaW
Sigrid Fischer, Σύμβουλος νέων
"Η θεωρητική προσέγγιση και ο έλεγχος των
διαφόρων μεθόδων ήταν πολύτιμες για μένα, γιατί
μπορώ πάντα να τις ενσωματώσω στην
καθημερινή μου δουλειά. Συνοπτικά, μπορώ να
πω ότι ο χρόνος στην Τουρκία είναι πολύ
κερδοφόρος για μένα ως άτομο αλλά και ως
σύμβουλος νέων".

Οι εταίρου του REACH-OUT εργάζονται επί
του παρόντος για την ανάπτυξη του O3 εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Αυτό θα είναι ένας
χρήσιμος πόρος που θα παρέχει εργαλεία
και συμβουλές για τους συμβούλους νέων
για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που
απευθύνονται σε άλλους συμβούλους
νέων ή / και σε νέους μετανάστες και
πρόσφυγες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο θα συνδεθεί
με το O2 " Πρόγραμμα Κατάρτισης και
Υλικό " και θα περιέχει χρήσιμες
συμβουλές για τη συνεργασία με νέους
μετανάστες και πρόσφυγες,
εκπαιδευτικούς πόρους, μεθόδους και
τεχνικές, μεθοδολογίες για την ανάλυση
των εκπαιδευτικών αναγκών και μορφών
μάθησης και προτάσεις για τον τρόπο
ανάπτυξης εκπαιδευτικό υλικό.
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"μια χρήσιμη πηγή για τους εργαζόμενους σε
θέματα νεολαίας για την παροχή κατάρτισης σε
άλλους εργαζόμενους για τη νεολαία καθώς και
για την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες και
πρόσφυγες.”

Το εγχειρίδιο εκπαιδευτών θα περιλαμβάνει
πέντε κεφάλαια, ως εξής:
Κεφάλαιο 1: Αξιολόγηση των αναγκών
κατάρτισης
Κεφάλαιο 2: Ενήλικες εκπαιδευόμενοι και
διαφορετικές μορφές μάθησης
Κεφάλαιο 3: Προετοιμασία σχεδίου κατάρτισης
Κεφάλαιο 4: Μέθοδοι Κατάρτισης και Ανάπτυξη
Υλικού
Κεφάλαιο 5: Εκπαίδευση Αξιολόγηση

ISTANBUL
Σεπτέμβριος 2018
Τοπικές εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού των
αποτελεσμάτων θα διοργανωθούν στη Σμύρνη
(Τουρκία), Φλωρεντία (Ιταλία), Θεσσαλονίκη
(Ελλάδα) και Γκρατς (Αυστρία), προκειμένου να
μοιραστούν με τις ομάδες στόχου και το κοινό τα

Εκδηλώσεις
πολλαπλασιασμο
ύ των
αποτελεσμάτων &
Τελικό Συνέδριο

αποτελέσματα του προγράμματος. Μία τελική
εκδήλωση κοινή θα διοργανωθεί στην
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) το Σεπτέμβριο του
2018, η οποία πρόκειται να προσελκύσει 60
τοπικούς και 20 διεθνείς συμμετέχοντες από
οργανώσεις νέων, ΜΚΟ, συμβούλους νέων και
υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ!

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Ο συγγραφέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη
δημοσίευση αυτή και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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