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Τη είκαη ημ Nautilius;
Τμ Nautilius είκαη έκα Erasmus+ SPORT
project πμο πνεμαημδμηείηαη από ηεκ
Γονωπαϊθή Γπηηνμπή θαη έπεη ωξ ζηόπμ κα
ακηημεηωπίζεη ηηξ πνμθιήζεηξ ηεξ
θμηκωκηθήξ έκηαλεξ αηόμωκ με εηδηθέξ
ηθακόηεηεξ μέζω ημο αζιεηηζμμύ θαη
θονίωξ ηεξ θμιύμβεζεξ.

Τμ πνόγναμμα Nautilius είκαη ζύμθωκμ με
ηηξ εονωπαϊθέξ πμιηηηθέξ ζημκ ημμέα ημο
αζιεηηζμμύ ωξ μέζμ γηα ηεκ πνμώζεζε ημο

Πμημη είκαη μη
ζομμεηέπμκηεξ ζηεκ
θμηκμπναλία μνγακηζμμί;

Πνμγνάμμαημξ Nautilius;
Μέζω ημο πνμγνάμμαημξ Nautilius ε
θμηκμπναλία ζα πνμζδημνίζεη, ζα ακηαιιάλεη
θαη ζα πνμωζήζεη:
 Τηξ θαιέξ πναθηηθέξ γηα ηεκ θμηκωκηθή

Η θμηκμπναλία μηθνήξ θιίμαθαξ ημο Nautilius

έκηαλε ηωκ αηόμωκ με εηδηθέξ ηθακόηεηεξ

απμηειείηαη από ημοξ παναθάηω μνγακηζμμύξ:

μέζω ηωκ αζιεμάηωκ θαη θονίωξ ηεξ
θμιύμβεζεξ

1. Association APDV Murgano, έκαξ με

 Τηξ θαιέξ πναθηηθέξ ζπεηηθά με ημοξ

θενδμζθμπηθόξ θμιομβεηηθόξ ζύιιμγμξ από

ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ ε θμιύμβεζε

ηεκ Έκκα ηεξ Ιηαιίαξ, ωξ μ Σοκημκηζηήξ

ζομβάιιεη ζηεκ πκεομαηηθή θαη ζωμαηηθή

2. Η Δηεύζοκζε Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Πηενίαξ

εοελία
 Τηξ θαιέξ πναθηηθέξ ζπεηηθά με ημ πώξ ε

από ηεκ Καηενίκε, ωξ εηαίνμξ

εθπαίδεοζε μπμνεί κα πνμωζήζεη ηεκ
θμηκωκηθή έκηαλε ηωκ αηόμωκ με εηδηθέξ

3. Associazione Essenia UETP, University

ογηεηκμύ ηνόπμο δωήξ θαη ηεκ θμηκωκηθή

and Enterprise Training Partnership από ημ

έκηαλε ηωκ αηόμωκ πμο θηκδοκεύμοκ από

Σαιένκμ ηεξ Ιηαιίαξ, ωξ εηαίνμξ

ημκ θμηκωκηθό απμθιεηζμό.

4. Ο Αζιεηηθόξ Σύιιμγμξ Αζηενίαξ

Η Γονωπαϊθή Έκωζε πνμωζεί ηεκ

Πμημη είκαη μη ζηόπμη ημο

(Κμιομβεηηθό Τμήμα) από ηεκ Καηενίκε, ωξ
εηαίνμξ

ηθακόηεηεξ ζημ ζπμιείμ μέζω ηωκ αζιεμάηωκ
θαη θονίωξ ηεξ θμιύμβεζεξ

Τα παναγόμεκα απμηειέζμαηα ημο
Nautilius:
1.

Η ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ

www.nautiliusproject.com

ακηαιιαγή θαη ηεκ πνμώζεζε θαιώκ

5. Edirne Youth and Supporting Disabled

πναθηηθώκ θαη αοηόξ είκαη έκαξ από ημοξ

Association, μηα με θενδμζθμπηθή μνγάκωζε

2. Ο Οδεγόξ θαιώκ πναθηηθώκ ζηεκ ζεμαζία ηωκ

βαζηθμύξ ζηόπμοξ αοημύ ημο

από ηεκ Αδνηακμύπμιε ηεξ Τμονθίαξ, ωξ

αζιεμάηωκ θαη θονίωξ ηεξ θμιύμβεζεξ ωξ μέζμ

πνμγνάμμαημξ .

εηαίνμξ

θμηκωκηθήξ έκηαλεξ ηωκ αηόμωκ με εηδηθέξ
ηθακόηεηεξ, πμο ζα απμηειέζεη ακμηθηό
εθπαηδεοηηθό πόνμ δηαζέζημμ ζε 4 γιώζζεξ (ΓΝ,
ΙΤ, ΓL, TR).

