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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Be in Europe είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ξεκίνησε στα
πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, το οποίο ασχολείται με την
εκπαίδευση ενηλίκων.
Το πρόγραμμα Be in Europe προτείνει την προώθηση της ενεργού
ένταξης στην Ευρώπη.
Προκειμένου να συμβεί αυτό, οι Ευρωπαϊκοί συνεργάτες θα
εργαστούν μαζί μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.
Πιο συγκεκριμένα, το Be in Europe στοχεύει στο να σχεδιάσει και να
εφαρμόσει
μία
αποτελεσματική
προσφορά
εκπαίδευσης
προκειμένου να ενισχύσει όχι μόνο τις βασικές δεξιότητες αυτών των
πληθυσμών, αλλά και τις ικανότητες τους:Είναι ένα θέμα που
προκύπτει από την εργασία πάνω σε (ψυχο)κοινωνικές και
διαπολιτισμικές ικανότητες . Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια του
προγράμματος προγραμματίζεται να γίνει μία “μελέτη περίπτωσης”
προκειμένου να εφαρμοστούν όλα αυτά που θα έχουν διδαχθεί: οι
μετανάστες και οι επιχειρήσεις θα συνεργαστούν προκειμένου να
επιτύχουν μία πνευματική παραγωγή η οποία θα είναι χρήσιμη για
κάθε ομάδα, δηλαδή ένα συμπλήρωμα στη δημιουργία
δραστηριοτήτων/επιχειρηματικότητας από και προς τους μετανάστες
με επιχειρήσεις.

Ο 2ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Το πρόγραμμα Be in Europe ξεκίνησε επισήμως το Νοέμβριο του
2018.
Ύστερα από δύο χρόνια, οι εταίροι του προγράμματος έχουν
αναπτύξει τα ακόλουθα εργαλεία:
Συσκευή μάθησης για τους μετανάστες προκειμένου να
αναπτύξουν ψυχοκοινωνικές ικανότητες (outcome 1 – O1),
Συσκευή μάθησης για εταιρίες: διαπολιτισμικές ικανότητες και
ικανότητες διαμεσολάβησης (O2),
Υποστήριξη για τη δημιουργία
δραστηριοτήτων/επιχειρηματικότητας (O3),
Πλατφόρμα των συνεργατών για το "Be in Europe" (O4).

Οι εταίροι του προγράμματος, προς το παρόν δοκιμάζουν όλες τις
δραστηριότητες και γράφουν αναφορές σχετικά με την εφαρμογή
τους, συμπεριλαμβάνοντας σχόλια από μέρους των (εκπροσώπων
ΚΤΕΛΕΣΗ
Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με Ε
την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτή
η
δημοσίευση
αντικατοπτρίζει
μόνο
την
άποψη του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
Τηπεριέχονται
στιγμή που
οι εταίροι ξεκίνησαν τις πιλοτικές δοκιμές των δραστηριοτήτων
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
σε αυτήν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

www.workinscop-corse.com

του προγράμματος, η επιδημία του COVID-19 ξεκίνησε στην Ιταλία και στη
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συνέχεια επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη, φέρνοντας κάποιους
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Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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