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2η Έκδοση – 06/2018
Σήμερα, τα μεταναστευτικά κινήματα, που προκαλούνται από πολλές κοινωνικές,
οικονομικές και γεωγραφικές αιτίες, αλλάζουν ριζικά το ευρωπαϊκό περιβάλλον και την
κοινωνία, και συνεπώς χρειάζεται να υιοθετηθούν νέα και στοχοθετημένα μέτρα για να
προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.
Υπάρχει μια εξαιρετική ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνία.
Η εκμάθηση της γλώσσας δεν δημιουργεί μόνη της ευκαιρίες απασχόλησης και αντίστροφα.
Έτσι, λόγω της έλλειψης επαγγελματικών γλωσσικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μαζί
με τις ψηφιακές δεξιότητες, οι εργοδότες γίνονται σκεπτικοί απέναντι στους μετανάστες όσον
αφορά την παροχή αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος. Οι μετανάστες / πρόσφυγες
πρέπει να γνωρίζουν πώς να είναι μέρος ή ακόμα και να δημιουργούν μια νέα επιχείρηση
και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες για να εφαρμοστούν στην
επιχειρηματικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα INCREA στοχεύει τόσο στην αύξηση των ικανοτήτων των
μεταναστών όσο και στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων για την προώθηση της
ολοκλήρωσης. Το έργο ξεκίνησε το 2017 από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος KA2 - Erasmus +.

Δεύτερη συνάντηση στην Αθήνα
Η δεύτερη συνάντηση για το έργο πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, και
συγκεκριμένα στην Αθήνα από τις 24 έως τις 25 Μαΐου 2018. Το πρώτο
πνευματικό προϊόν έφτασε τελικά σε ένα θετικό αποτέλεσμα! Η ομάδα του
έργου εξέτασε τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πρώτο πνευματικό
προϊόν με αναφορά στον εντοπισμό των δεξιοτήτων και των κενών των
μεταναστών που σχετίζονται με τις γλωσσικές, επιχειρηματικές και ψηφιακές
δεξιότητες που εφαρμόζονται στον δημιουργικό τομέα. Επίσης,
παρουσιάστηκε ένα σχέδιο του εκπαιδευτικού υλικού που θα δημιουργηθεί
στο πλαίσιο του δεύτερου πνευματικού προϊόντος, ενώ όλοι οι εταίροι
συζήτησαν για την Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Learning Teaching and
Training Activity, LTTA) που θα διεξαχθεί στην Matera της Ιταλίας τον Ιούλιο
του 2019. Κατά τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, όλοι οι εταίροι είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο του κύκλου
κατάρτισης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό αποτέλεσε μια
πολύτιμη ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι, χάρη στην
συμβολή τους, αποτέλεσαν το κλειδί για την ολοκλήρωση των πρώτων
σταδίων του έργου INCREA. Η συνάντηση αποδείχτηκε πολύ επιτυχημένη και
η κοινοπραξία βρίσκεται στο δρόμο για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού!

Η πρώτη εκδήλωση στην Αθήνα
Η πρώτη μας εκδήλωση στην Αθήνα στέφθηκε με επιτυχία!
Στις 4 Ιουνίου, η Crystal Clear Soft (CCS) φιλοξένησε στην Αθήνα την ημερίδα
“Μετανάστες και Δημιουργικές Επιχειρήσεις: μία έρευνα για τα κενά των
Δεξιοτήτων και τις Εκπαιδευτικές ανάγκες”, όπου παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα του πρώτου πνευματικού προϊόντος στη διαδικασία ανάπτυξης του
έργου INCREA. Πάνω από 40 φορείς, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές
ενηλίκων και καθηγητές μαζί με τη βασική ομάδα-στόχο, τους μετανάστες και
πρόσφυγες, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Η συζήτηση ξεκίνησε με μία εισαγωγή
στο έργο και την κοινοπραξία. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν
περισσότερα για το INCREA και τους στόχους του, και να είναι οι πρώτοι που θα δουν
τα αποτελέσματα του πρώτου πνευματικού προϊόντος: “Προσδιορισμός των
δεξιοτήτων και κενών των μεταναστών σχετικά με τις γλωσσικέ, επιχειρηματικές και
βασικές ψηφιακές ικανότητες στον δημιουργικό/πολιτιστικό τομέα”. Μαθαίνοντας για το
κενό μεταξύ μεταναστών και δημιουργικών βιομηχανιών σε διάφορες Ευρωπαϊκές
χώρες, όλοι οι συμμετέχοντες ένιωσαν ελεύθεροι να εκφράσουν τις απόψεις τους και
να συζητήσουν λεπτομερώς για το μεταναστευτικό. Για την ακρίβεια, εξέφρασαν
μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο έργο και να είναι μέρος της εξέλιξής του
Για να εμπλουτίζουμε την προωθητική καμπάνια του INCREA και να εντάξουμε μεγαλύτερο κοινό, δημιουργήσαμε ένα βίντεο για την
πρώτη εκδήλωση του INCREA στο YouTube:
https://youtu.be/m5jUMmTZohA
Τι να περιμένετε τους επόμενους μήνες? Η ανάπτυξη ενός πλήρους εκπαιδευτικού μαθήματος βασισμένου στη Θεωρία του Σοβαρού
Παιχνιδιού (Serious Game), που αποτελεί μία προσομοίωση με στόχο στη δημιουργία ενός εργαλείου για την προώθηση του
επιχειρηματικού πνεύματος με βάση το προσωπικό πολιτιστικό υπόβαθρο, θα είναι το επίκεντρο των επόμενων δραστηριοτήτων μας.

Βρείτε μας στα social media:

Εγγραφείτε για να μάθετε πρώτοι τα νέα μας!

