BE IN EUROPE Ενημερωτικό Δελτίο #2 – Χειμώνας 2020

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 επαγγελματική κατάρτιση όχι μόνο
στις βασικές δεξιότητες του πληθυσμού αλλά και να ενδυναμώσει τις
ικανότητες της ομάδας στόχου: πρόκειται για την εκπαίδευση σε
ψυχολογικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες. Επιπλέον,
προγραμματίζεται μια «μελέτη περίπτωσης» στο πλαίσιο του
σχεδίου, προκειμένου να εφαρμοστεί ο βασικός αντίκτυπος που
αντλήθηκε: οι μετανάστες και οι επιχειρήσεις θα συνεργαστούν από
κοινού για την αποτελεσματική διεξαγωγή της πιλοτικής εφαρμογής
των αποτελεσμάτων του έργου, δηλαδή για τη συνοδεία στη
δημιουργία δραστηριοτήτων / επιχειρηματικότητας από και για
μετανάστες με επιχειρήσεις ή που θέλουν να ενταχθούν στον
επιχειρηματικό κόσμο..

ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Το Έργο Be in Europe επίσημα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 στην
Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Κατά την διάρκεια της εναρκτήριας
συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση και
την ανάπτυξη του έργου από τους ευρωπαίους εταίρους.
Οι εταίροι οργάνωσαν τις δραστηριότητες που θα γίνουν στην
διάρκεια του έργου και συγκεκριμένα:
(α) Τον εκπαιδευτικό οδηγό απευθυνόμενο σε μεταναστευτικό
πληθυσμό για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων
(Αποτέλεσμα 1 – O1),
(β) Τον εκπαιδευτικό οδηγό για επιχειρήσεις: Διαμεσολάβησης και
διαπολιτισμικών ικανοτήτων (O2),
(γ) Υποστήριξη για τη
επιχειρηματικότητας (O3),

δημιουργία

δραστηριοτήτων

(δ) Συνεργατική πλατφόρμα "Be in Europe" (O4).

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

/
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Τις επόμενες εβδομάδες, οι εταίροι θα δοκιμάσουν τα ανεπτυγμένα
εργαλεία με (εκπροσώπους) μετανάστες και ενδιαφερομένους από τον
κόσμο τους επιχειρείν.

www.workinscop-corse.com

Η πιλοτική εφαρμογή των παραδοτέων θα περιλαμβάνει:
1. Αποτέλεσμα 1: Εκπαιδευτικός οδηγός
πληθυσμό.

www.isqgroup.com

για μεταναστευτικό

Αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους
μετανάστες να αναπτύξουν τις ψυχοκοινωνικές τους ικανότητες.
Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα θεωρητικό πλαίσιο και μια
εργαλειοθήκη. Αντιμετωπίζει τα ακόλουθα θεματικά: αυτογνωσία,
δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλήματος, λήψη απόφασης, δεξιότητες
επικοινωνίας, διαπολιτισμική γνώση, ανεκτικότητα, διαχείριση χρόνου,
συναισθηματική ρύθμιση, διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση του άγχους,
ενσυναίσθηση, αποδοχή.
2. Αποτέλεσμα 2: Εκπαιδευτικός οδηγός για επιχειρήσεις

www.iasismed.eu

www.integritybg.com

Αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε έχει αναπτυχθεί για να
βοηθήσει επαγγελματίες, τοπικούς εργαζόμενους στο πεδίο εργασίας
τους. Ο στόχος είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και η
δημιουργία διαδικασιών διαμεσολάβησης όταν χρειάζεται. Τα θέματα
που περιλαμβάνονται είναι: βασικές έννοιες σχετικά με τη διαπολιτισμική
ικανότητα, προφίλ και καθήκοντα ενός διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή,
δραστηριότητες
για
τη
διευκόλυνση
της
διαπολιτισμικής
διαμεσολάβησης, αξιολόγηση της απόδοσης σχετικά με τη διαπολιτισμική
ικανότητα.
3. Αποτέλεσμα 3: Υποστήριξη για τη δημιουργία δραστηριοτήτων /
επιχειρηματικότητας
Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει ορισμένες συστάσεις για οργάνωση
και καθοδήγηση ομάδων συζήτησης.
4. Αποτέλεσμα 4: Συνεργατική πλατφόρμα
Μια Πλατφόρμα που αναπτύχθηκε σε 6 ευρωπαϊκές γλώσσες,
συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας «cliché» με σκοπό την
ανταλλαγή εμπειριών από τις ίδιες τις ομάδες στόχου.

www.ciep.be
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες ή να
παρακολουθήσετε μια εκπαιδευτική συνεδρία, ακολουθήστε τη σελίδα
/ τον ιστότοπο / το Facebook «Be in Europe» του εθνικού αντιπροσώπου
σας!

www.civiform.it

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΟΥ:

Βρείτε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/tobeineurope/
Ελάτε της
να Ευρωπαϊκής
επισκεφθείτε
το έργο μας: www.beineurope.eu
Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη
Επιτροπής.
Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
AVE THE σε
DATES
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που S
περιέχονται
αυτήν.

National meetings will be organized locally by each partner in order to present
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Οι εθνικές συναντήσεις/εκπαιδεύσεις θα οργανώνονται τοπικά από κάθε εταίρο προκειμένου να
παρουσιάσουν τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από το έργο - ακολουθήστε τα στη σελίδα τους στο
Facebook!
Ένα τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Be in Europe θα είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2020: θα
κάνουμε μια επισκόπηση των ανεπτυγμένων και διαθέσιμων ενοτήτων περιεχομένου / εκπαίδευσης
και θα μοιραστούμε πληροφορίες για την εθνική πιλοτική συνεδρία.

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

