
 

 

Η Ταινία του Lighthouse είναι έτοιμη! 
Η ταινία του Lighthouse θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην Πλατφόρμα (www.lighthouse-
project.eu). Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό εργαλείο που δίνει ορατότητα στο έργο, δεσμεύοντας 
την κοινότητα των εκπαιδευτών ΕΕΚ και των συμβούλων που εργάζονται με μετανάστες και 
κινητοποιώντας τους τελικούς χρήστες και τους ωφελούμενους για την καινοτομία και την αξία 
του Μοντέλου LIGHTHOUSE MODEL και των εργαλείων τους – Οδηγός και Εργαλειοθήκη 
LIGHTHOUSE.  
Η ταινία του LIGHTHOUSE θα καθοδηγήσει το κοινό στις διαφορετικές ζώνες του LIGHTHOUSE, 

κάνοντας χρήση γραφικών και εικόνας, εμφανίζοντας παιδαγωγικές προτάσεις και εμπειρικά 

δεδομένα από επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους. 

       

 
 

Εθνικές Πιλοτικές Εφαρμογές του Lighthouse στις χώρες-εταίρους  
Οι πιλοτικές εφαρμογές που έλαβαν χώρα συνεπαγόταν τη δημιουργία ικανοτήτων για το 

προσωπικό των εν λόγω οργανισμών που ασχολούνται με την αναγνώριση και καταγραφή των 

μεταναστών, την εφαρμογή της μεθοδολογίας του Lighthouse, και την αξιολόγηση της 

διαδικασίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Σκοπός τους ήταν να παρουσιαστούν και να 

δοκιμαστούν όλα τα εργαλεία και τις έννοιες που αναπτύχθηκαν σταδιακά στο πρόγραμμα. Δείτε 

εδώ μερικές εικόνες από τα διάφορα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα προϊόντα του έργου, μην διστάσετε να συνδεθείτε στο 

www.lighthouse-project.eu  

             

 

Πιλοτικές Εφαρμογές στην Κύπρο  
Πιλοτικές εφαρμογές και αξιοποίηση όλων των 
υλικών του Lighthouse έλαβαν χώρα σε διάφορα 
κέντρα στην Κύπρο και διοργανώθηκαν από το 
CARDET. Οι σύμβουλοι, εκπαιδευτές, κοινωνικοί 
λειτουργοί και ψυχολόγοι που τα 
παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία να λάβουν 
χρήσιμες πληροφορίες και όλο το υλικό του 
έργου. Επίσης, οι μετανάστες επωφελήθηκαν 
πολύ από τις συναντήσεις και από το υλικό από τις 
διαφορετικές ζώνες και προϊόντα του έργου. Όλοι 
οι συμμετέχοντες έδωσαν πολύ ενθαρρυντικά και 
θετικά σχόλια και εξέφρασαν το πόσο σημαντική 
είναι η βοήθεια που προσφέρεται σε αυτούς 
μέσω του έργου. 

 

 
 

Το Τελικό Συνέδριο του Lighthouse στην Ισπανία:  
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 - EUROPEAN UNION (EUROPEAN COMMISSION) REPRESENTATION 
IN SPAIN – “EUROPE ROOM”  
Δ/νση: Pº de la Castellana, 46 PC: 28046 Madrid/España.  
Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος, επικοινωνήστε με το: ssf@ssf.org.es  
 
Το πρόγραμμα LIGHTHOUSE εκμεταλλεύεται τη συνεργασία 7 οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων που 
σχετίζονται άμεσα με τα θέματα του LIGHTHOUSE (Συμβουλευτική, Αναγνώριση προηγούμενης 
μάθησης, Κατάρτιση, Απασχόληση και Κινητικότητα) και την ομάδα-στόχο των 
μεταναστών/προσφύγων/αιτούντων ασύλου 
 
 

 

 

                                        

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

                                      Visit us on Social Media                   

 

 2014-1-ES01-KA204-004980 

http://www.lighthouse-project.eu/
http://www.lighthouse-project.eu/
http://www.lighthouse-project.eu/
mailto:ssf@ssf.org.es

