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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Be in Europe είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus+ όπου ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων.
Σκοπός του έργου Be in Europe είναι να προωθήσει την ενεργητική ένταξη
στην Ευρώπη.
Για να υλοποιηθεί αυτός ο σκοπός , οι Ευρωπαίοι εταίροι θα συνεργαστούν
μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.
Πιο συγκεκριμένα , το Be in Europe στοχεύει στο να σχεδιάσει και να
υλοποιήσει μία αποτελεσματική κατάρτιση όχι μόνο στις βασικές δεξιότητες
του πληθυσμού αλλά και να ενδυναμώσει τις ικανότητες της ομάδας στόχου
: πρόκειται για την εργασία σε (ψυχολογικές) κοινωνικές ικανότητες και
διαπολιτισμικές ικανότητες. Επιπλέον, προγραμματίζεται μια «μελέτη
περίπτωσης» στο πλαίσιο του σχεδίου, προκειμένου να εφαρμοστούν τα
διδάγματα που αντλήθηκαν: οι μετανάστες και οι επιχειρήσεις θα
συνεργαστούν για την επίτευξη μιας χρήσιμης πνευματικής παραγωγής για
κάθε ομάδα, δηλαδή για τη συνοδεία στη δημιουργία δραστηριοτήτων /
επιχειρηματικότητας από και για μετανάστες με επιχειρήσεις.
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Το Έργο Be in Europe επίσημα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 στην
Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης έναρξης
συζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση και την ανάπτυξη του
έργου από τους ευρωπαίους εταίρους.
Οι εταίροι οργάνωσαν τις διεργασίες που θα γίνουν στην διάρκεια του
έργου και συγκεκριμένα:
(α) Μηχανισμός εκμάθησης των μεταναστών για την ανάπτυξη
ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων (Αποτέλεσμα 1 – O1),
(β) Μηχανισμός εκμάθησης για επιχειρήσεις: Διαμεσολάβησης και
διαπολιτισμικών ικανοτήτων (O2),
(γ) Υποστήριξη για τη δημιουργία δραστηριοτήτων / επιχειρηματικότητας
(O3),
(δ) Συνεργατική πλατφόρμα "Be in Europe" (O4).
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Οι εταίροι θα είναι ενεργοί προετοιμάζοντας:
1. Αποτέλεσμα 1: Μηχανισμός εκμάθησης για τους μετανάστες
 παροχή ερωτηματολογίου , προτύπου και κατευθυντήριων γραμμών και διαχείριση του
ερωτηματολογίου σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές ικανότητες που πρέπει να βελτιωθούν
 τη σύνταξη της συνολικής έκθεσης βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου
 προετοιμασία της ανάπτυξης ενοτήτων κατάρτισης.
2. Αποτέλεσμα 2: Μηχανισμός εκμάθησης για επιχειρήσεις
 ανάπτυξη περιεχομένου για τη θεωρητική προσέγγιση.
 πρότυπο και κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή της διαμεσολάβησης και των
διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 προετοιμασία περιεχομένου για την ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων.
3. Αποτέλεσμα 3: Υποστήριξη για τη δημιουργία δραστηριοτήτων / επιχειρηματικότητας
 Απογραφή εργαλείων και μεθοδολογιών για τη στήριξη της δημιουργίας δραστηριοτήτων /
επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στη μετανάστευση.
 Παροχή ερωτηματολογίων, προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις
ικανότητες και τις δεξιότητες των μεταναστών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και
των (νεογνών) επιχειρηματιών από εθνικές μειονότητες.
4. Αποτέλεσμα 4: Ανάπτυξη πλατφόρμας
"Be in Europe" συμπεριλαμβανομένης της
δραστηριότητας κλισέ (εργασία σε στερεότυπα).
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PROJECT PARTNERS

Για το Be in Europe η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις
6 και 7 Ιουνίου 2019 στα Σόφια της Βουλγαρίας.
Οι εταίροι θα συνεχίσουν τις δραστηριότητες του έργου που έχουν ήδη
ξεκινήσει, και συγκεκριμένα:

www.workinscop-corse.com

Μηχανισμός εκμάθησης των μεταναστών για την ανάπτυξη
ψυχοκοινωνικών
ικανοτήτων
συμπεριλαμβανομένων
των
προγραμμάτων σπουδών, θεωρητικό πλαίσιο, εργαλειοθήκη.
Μηχανισμός εκμάθησης για επιχειρήσεις: Διαμεσολάβησης και
διαπολιτισμικών ικανοτήτων συμπεριλαμβανομένων ορισμών,
μεθόδων, ασκήσεων, εργαλείων και μονάδων μάθησης.

www.isqgroup.com

Υποστήριξη για τη δημιουργία δραστηριοτήτων / επιχειρηματικότητας
Πλατφόρμα.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σύντομα θα σας κοινοποιηθεί και η ιστοσελίδα του έργου όπου θα
μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με το έργο και τα παραδοτέα.
Προσεχώς και το φυλλάδιο του Έργου Be in Europe.

www.iasismed.eu

Σε λίγες μέρες, θα έχετε την δυνατότητα να κάνετε εγγραφή στην
σελίδα του Be in Europe στο Facebook.
Ένα δεύτερο ενημερωτικό δελτίου του έργου Be in Europe θα είναι
διαθέσιμο το φθινόπωρο του 2019 : Θα γίνει μία επισκόπηση των
αναπτυγμένων και διαθέσιμων ενοτήτων του περιεχομένου /
κατάρτισης και θα διαμοιράσουμε την πληροφορία σχετικά με τις
πιλοτικές φάσεις εκπαίδευσης.

www.integritybg.com

www.ciep.be

www.civiform.it
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