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INCREA – Εκπαιδευτικά μαθήματα για μετανάστες
με εκμάθηση γλωσσικών, επιχειρηματικών και των
ψηφιακών δεξιοτήτων
Το σχέδιο INCREA βρίσκεται στην καρδιά της επίτευξης των στόχων του με την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού και του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί στο εκπαιδευτικό μάθημα!
H κοινοπραξία αναπτύσσει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στο
γλωσσικό, ψηφιακό και δημιουργικό επιχειρηματικό τομέα.
3 ενότητες θα σχεδιαστούν και δημιουργηθούν με βάση την ανάλυση
του πρώτου πνευματικού προϊόντος και την εντατική δραστηριότητα
των συνεργατών και των φορέων του δικτύου. Οι ενότητες θα
ακολουθούν μία κοινή εκπαιδευτική μεθοδολογία που επικεντρώνεται,
μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα αναπαραγωγής του υλικού και εκτός του
έργου, με κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται και παρακολουθούνται από τον οργανισμό UPI.
Το υλικό σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες θα καλύπτει όλα τα θέματα αναφορικά με το B2/C1 CEFR
Γλωσσικό Πλαίσιο
με ιδιαίτερη έμφαση στον επιχειρηματικό τομέα: ορολογία που συνδέεται με τον
επαγγελματικό τομέα, μαζί με επιχειρηματικούς νόμους και κανόνες.
Το υλικό για τις ψηφιακές δεξιότητες θα επικεντρώνεται σε: Τη χρήση ψηφιακών συσκευών σε
καθημερινές εργασιακές δραστηριότητες . Την αυτοπεποίθηση της επιλογής, της μάθησης και
αξιολόγησης νέου λογισμικού, εργαλείων, ιστοσελίδων, κτλ.. Ευαισθητοποίηση, εμπειρία και κατανόηση
μιας σειράς ψηφιακών μέσων. Δημιουργία πόρων μέσων. Ευαισθητοποίηση για τους νόμους περί
πνευματικής ιδιοκτησίας . Ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους . Ανοικτή πρόσβαση . Επεξεργασία
φωτογραφιών και βίντεο . Μάρκετινγκ, ΜΜΕ και Κοινωνικά Δίκτυα.
Σχετικά με τις δημιουργικές επιχειρηματικές δεξιότητες, το εκπαιδευτικό υλικό προσεγγίζει την
επιχειρηματικότητα πρωτίστως ως δημιουργική τεχνική με έμφαση στις έννοιες της σχεδιαστικής σκέψης,
όπως η παρατήρηση, η ανάπτυξη συγκεκριμένης οπτικής, η πρωτοτυπία και η διαρκής επανάληψη, ως
μέσο καθοδήγησης των μεταναστών στην επιχειρηματική διαδικασία. Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να
αναπτύσσει το βασικό σκεπτικό, με τη γνώση και την πληροφορία που χρειάζονται για να εξασφαλίσει μία επιχειρηματική καριέρα, είτε
διαχειριζόμενος την ίδια του την καριέρα, είτε ως ιδρυτής μίας νέας επιχείρησης σε οποιοδήποτε δημιουργικό τομέα. Μέσα από το μάθημα,
θα γίνει παραλληλισμός μεταξύ της πολιτιστικής δημιουργικότητας και της επιχειρηματικής διαδικασίας , ως ένας τρόπος που αντιτίθεται
στις δημοφιλείς ιδέες για το πώς ξεκινάει και οργανώνεται μία επιχείρηση. Οι μετανάστες θα είναι σε θέση να: Αναγνωρίζουν τα βασικά
χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού σκεπτικού . Καταγράψουν ένα απλό σχέδιο μάρκετινγκ, εκμεταλλευόμενοι τα κοινωνικά δίκτυα για
να αυξήσουν την προσέγγιση πελατών . Να συνθέσουν μία αποτελεσματική παρουσίαση μίας νεοσύστατης εταιρίας . Να δημιουργήσουν
ένα πολιτιστικό πλάνο . Να κατανοούν βασικές οικονομικές έννοιες . Να αναγνωρίζουν τυχόν εμπόδια που απειλούν μία νέα εταιρία.

Νέα
Ποια είναι η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μετανάστη και πρόσφυγα;
Δείτε την τελευταία δημοσίευση του Open Society Foundations με τίτλο « Κατανόηση του
Μεταναστευτικού και του Ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» για να μάθετε περισσότερα!
UN Οικομενικό Σύμφωνο για ασφαλή και τακτική μετανάστευση
Το όραμα του Οικουμενικού Συμφώνου για τη Μετανάστευση έχει δύο βασικά στοιχεία:
τον περιορισμό των αρνητικών παραγόντων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους - από τη φτώχεια και την έλλειψη ευκαιριών στα υψηλά
ποσοστά εγκληματικότητας και κλιματικής αλλαγής - ενισχύοντας παράλληλα τα οφέλη
που μπορεί να έχει η μετανάστευση στα άτομα, τις κοινότητες και τις χώρες προέλευσης
και προορισμού.
Μάθετε περισσότερα εδώ!
Κατάσταση της Ένωσης 2018 - Η Επιτροπή προτείνει τα τελευταία στοιχεία που απαιτούνται για συμβιβασμούς όσον αφορά τη
μετανάστευση και τη μεταρρύθμιση των συνόρων
O πρόεδρος Jean-Claude Juncker παρουσίασε 3 νέες και φιλόδοξες προτάσεις για να διασφαλίσει πλήρως τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο μεταναστευτικό και στην καλύτερη προστασία των συνόρων εκτός Ευρώπης.
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ!
Η ΕΚ χορηγεί 9 εκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία για τη στήριξη της παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους αιτούντες άσυλο
Με το τελευταίο βραβείο, η Επιτροπή έχει δεσμεύσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης (EMAS) για
τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης στην Ιταλία. Αυτή η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ανέρχεται σε 653,7 εκατ. Ευρώ που
διατέθηκαν στην Ιταλία στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης
(AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF). Μάθετε περισσότερα εδώ!

Βρείτε μας στα social media:

Εγγραφείτε για να μάθετε πρώτοι τα νέα μας!

