
 

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. 

  

 

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο EUFAST, Αθήνα, Ελλάδα 

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ιανουαρίου 2020 

To EUFAST είναι ευρωπαϊκό έργο Erasmus+, το οποίο επιχορηγείται στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 - 
«Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών», στο πεδίο «Στρατηγικές 
Συνεργασίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» (ΚΑ204), με επίσημη ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 
2019 και ημερομηνία λήξης την 31η Οκτωβρίου 2021. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη 
«δεξιοτήτων κοινωνικής ενσωμάτωσης για νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες, μέσω 
σεναρίων βασισμένων σε ιστορίες από την κοινωνία, που θα αποκτήσουν υπόσταση μέσα από την 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και ατόμων-προτύπων, που συνδέονται 
άμεσα με τα άτομα αυτά». Μέσω του έργου, νεοαφιχθέντες στις χώρες-εταίρους θα προσεγγιστούν και 
θα εκπαιδευτούν σε δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας, που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα της 
καθημερινότητας, από τη βασική διάδραση με άτομα στη γειτονιά μέχρι τη επικοινωνία με τις κρατικές 
υπηρεσίες και τη διάδραση με τους ντόπιους. Απώτερος σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους 
νεοαφιχθέντες να αναπτύξουν τέτοιες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη νέα ευρωπαϊκή  
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(EU) τους πατρίδα και να προσαρμοστούν γρηγορότερα σε αυτήν (FASTer), κατορθώνοντας να επιτύχουν 
την κοινωνική τους ενσωμάτωση, να αποκτήσουν πολιτισμική συνείδηση και να εξελιχθούν σε ενεργοί 
πολίτες στις χώρες αυτές. 

Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία Co Create από την Ελλάδα και συνεργάτες οι M.M.C. 
Mediterranean Management Centre από την Κύπρο, Omega Tech και Κέντρο Συμπαραστάσεως 
Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προςφύγων (KSPM - ERP) από την Ελλάδα, 
Centre Recursos d'Iniciatives i Autocupació sl (CRIA) και Ajuntament de Sant Boi de Llobregat από την 
Ισπανία, Associazione Salam Ong από την Ιταλία και Akademie Klausenhof hof gGmbH από τη Γερμανία. 

Στις 10 Ιανουαρίου 2020, το Μ.Μ.C. συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στην Αθήνα, όπου 
η ομάδα του EUFAST συναντήθηκε για πρώτη φορά, αποκτώντας μια γενική εικόνα για το έργο και τους 
στόχους του. Αφού κάθε εταίρος παρουσίασε τον οργανισμό που εκπροσωπεί και την εμπειρία που 
διαθέτει σε σχέση με το έργο, ο συντονιστής προχώρησε με επισκόπιση του έργου και των παραδοτέων 
του. Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρώτο πνευματικό παραδοτέο του έργου, με τίτλο 
«Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Πλαισίου και Προγράμματος Εκπαίδευσης», μέρος του οποίου θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί πρίν από τη 2η Διακρατική Συνάντηση του έργου, στην πόλη Sant Boi της Ισπανίας.  

Στο πλαίσιο εισαγωγής στο συγκεκριμένο πνευματικό παραδοτέο, ο συντονιστής εξήγησε ότι το 
εκπαιδευτικό υλικό του EUFAST θα προσφέρεται μέσω πολύγλωσσων σεναρίων, βασισμένων σε ιστορίες 
μέσα από την κοινωνία, τα οποία θα συνδέονται, κυρίως, με ευρωπαικά μνημεία πολιτισμικής 
κληρονομιάς καθώς και άτομα-πρότυπα, που είναι και αυτοί μετανάστες ή πρόσφυγες. Τα σενάρια αυτά 
θα αποκτούν υπόσταση με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα διάφορα 
στάδια υλοποίησης του συκεκριμένου παραδοτέου. Σε κάθε χώρα-εταίρο θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ομάδες εστίασης, ενώ θα αναπτυχθούν και το παιδαγωγικό πλαίσιο και το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ως προς τις ομάδες εστίασης, πραγματοποιήθηκε ένα σύντομο εργαστήριο 
μεταξύ των εταίρων για τα κριτήρια/χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στην επιλογή 
των ατόμων που θα λειτουργήσουν ως πρότυπα. Στο τέλος του εργαστηρίου, δημιουργήθηκε μία 
ενδεικτική λίστα, ώστε οι ομάδες εστίασης να μπορούν να οργανωθούν σύντομα. Επίσης, οι εκπρόσωποι 
των CRIA και Salam Ong παρουσίασαν τις ιδέες τους σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να επιλεγούν τα 
κοινωνικά σενάρια, ώστε σύντομα να αρχίσουν οι εταίροι να τα καταγράφουν.  

Η συνάντηση συνεχίστηκε με συζήτηση σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα του έργου και τη μελλοντική 

επικοινωνία μεταξύ της ομάδας και ολοκληρώθηκε με επίσημο γεύμα, στο οποίο οι εταίροι είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν περαιτέρω για το έργο, ενώ, παράλληλα, γνώριζαν καλύτερα ο ένας τον άλλον.  

Το έργο EUFAST χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής. 


