
υμμετοχή των Προσφύγων στην  Επαγγελματική   

Κατάρτιση   

PARTNERS 

Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover  

Cramars, Tolmezzo 

DafniKek, Patras 

Fachhochschule Joanneum, Graz 

Fundacion Docetes Omnes, Granada 

Obrtničko učilište , Zagreb 

Participatie in Diversiteit, Enschede 

Το πρόγραμμα ζλαβε χρθματοδό-

τθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτρο-

πι. Οι γνώμεσ που εκφράηονται 

δεςμεφουν μόνον τουσ ςυντάκτεσ 

και όςουσ ςυνεργάςτθκαν ςτα 

πλαίςια του ζργου  «Οι Πρόςφυ-

γεσ ςτθν Επαγγελματικι Κατάρτι-

ςθ – RevoT"  και δεν κεωρείται 

ότι ςυνιςτοφν επίςθμεσ κζςεισ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  



Η ομάδα έργου 

ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  Σο  έργο επιδιώκει : 

 Να εξελίξει και να  διευρφνει τθν προςφορά δραςτθριοτιτων που ςτοχεφουν 

ςτθν ενςωμάτωςθ των προςφφγων μζςω τθσ ανίχνευςθσ καλών πρακτικών  

ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και ςυμβουλευτικι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ ομά-

δα ςτόχου 

 Να ενιςχφςει τθν γνώςθ  ςχετικά με το κζμα κακώσ και τθν κατανόθςθ  των 

διαφορετικών καταςτάςεων και νομικών πλαιςίων  που ιςχφουν ςτισ ςυμμετζ-

χουςεσ χώρεσ  και αφοροφν τθν ενςωμάτωςθ των προςφφγων   

       Να αποτυπώςει τθν εμπειρία ωσ καταλφτθ εμβάκυνςθσ ςτθν αντιμετώπιςθ του 

ηθτιματοσ των προςφφγων ωσ πρόβλθμα και ηιτθμα Ευρωπαϊκό  

       Να υποςτθρίξει τθν δικτφωςθ ςε  Ευρωπαϊκό επίπεδο  ςε ςχζςθ με τθν ενςω-

μάτωςθ των προςφφγων  

Πνιιέο Δπξσπατθέο ρώξεο αληηκεησπίδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνζθύγσλ 

σο πξόιεςε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη  εγξήγνξζε  απέλαληη ζηνλ θνη-

λσληθό εμηξεκηζκό  θαη ηελ  εγθιεκαηηθόηεηα. Οη πξόζθπγεο κπνξνύλ, αληηζέ-

ησο, λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή πεγή θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ. Η εθκάζε-

ζε ηεο γιώζζαο ηεο ρώξαο ππνδνρήο θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πξνζαλαην-

ιηζκνύ είλαη ην πξώην βήκα, ε έληαμε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ην δεύηεξν.  
H επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο εθηόο από  ηελ  ηθα-

λνπνίεζε ησλ βηνηηθώλ αλαγθώλ 

ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηελ νξγάλσζε 

ηεο  δσήο θαη ηελ έληαμε ζε θνηλσλη-

θά δίθηπα. Φνξείο ΣΔΚ, ΜΚΟ θαη 

Γξαθεία Απαζρόιεζεο απνζθν-

πνύλ  ζηελ ελζσκάησζε. Ωζηόζν νη 

θνξείο εξγάδνληαη ζπλήζσο κόλνη 

θαη απνκνλσκέλνη. Σε Δπξσπατθό 

επίπεδν ε θάζε ρώξα  πξνζπαζεί 

λα αληηκεησπίζεη  ηηο πξνθιήζεηο κε 

έλαλ δηθό ηεο  ηξόπν ε θάζε κία, 

γεγνλόο πνπ επλνεί κάιινλ ηελ θα-

ρππνςία ησλ άιισλ έμσ από ηα 

ζύλνξά ηνπο. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Θα εθδνζεί κηα Σπιινγή Βέιηηζησλ Πξαθηηθώλ ζην ζέκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

πξνζθύγσλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αγνξά εξγαζί-

αο. Η Έθδνζε ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

Απώηεξνο ζηόρνο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελόο Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ αληαιιαγήο 

απόςεσλ ζρεηηθά κε ηνπο πξόζθπγεο θαη ηελ  κεηέπεηηα αλάπηπμε ππνζηεξηθηη-

θώλ έξγσλ. 

Τν έξγν 

Συμμετοχή των Προσυύγων στην Επαγγελματική Κατάρτιση  RevoT 

Χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ  

 

Το ζργο υλοποιείται με τον ςυντονιςμό του Κζντρου Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Ada-und-

Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover 

Πληροφορίεσ 

Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule 

Hannover  

Burgstr. 14—30159 Hannover. Germany  

 

Telephone: +49 511 21555668 

Fax: +495113631406 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ: 

renate.ackermann@hannover-stadt.de 

 

Για περιςςότερεσ  πληροφορίεσ , μπορείτε να 

επιςκεφθείτε  την ιςτοςελίδα του έργου !  

 

www.revot.jimdo.com 


