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Δελτίο τύπου

Τα εκπαιδευτικά μαθήματα του INCREA είναι τώρα διαθέσιμα στα
Αγγλικά!
Το έργο INCREA είναι αφιερωμένο στη στήριξη των μεταναστών / προσφύγων και των κοινωνικών
λειτουργών κατά την ένταξή τους διαδικασία στις ευρωπαϊκές κοινωνίες για την ενίσχυση της
γλώσσας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους μέσω του εκμετάλλευση των εργαλείων ΤΠΕ.
Χάρη στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων, των
εκπαιδευτικών και των ενδιαφερομένων φορέων και των κοινωνικών λειτουργών, κατορθώσαμε να
έχουμε μια σαφή εικόνα των γλωσσικών, επιχειρηματικών και ψηφιακών ικανοτήτων που χρειάζονται
οι μετανάστες για να διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη και να ξεκινήσουν τη δική τους
δημιουργική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε το περιεχόμενο των
καινοτόμων κύκλων μαθημάτων INCREA για την προώθηση των γλωσσικών, ψηφιακών και
επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην ομάδα-στόχο.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το περιεχόμενο και των τριών μαθημάτων είναι
έτοιμο να μεταφραστεί και να κυκλοφορήσει σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά, Γαλλικά,
Ισπανικά, Ιταλικά, Σλοβενικά) και Αραβικά!
Τι αφορούν τα μαθήματα του INCREA;
Μάθημα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Ορολογία που
συνδέεται με τον επαγγελματικό και εργασιακό τομέα:
πώς να ετοιμάσετε μια συνέντευξη εργασίας, πώς να
γράψετε
ένα βιογραφικό σημείωμα,
πώς
να
επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους σας κατά τη
διάρκεια συναντήσεων και επαγγελματικών κλήσεων,
πώς να γράψετε επίσημο email, μαζί με όλο το γλωσσάριο
του εταιρικού δικαίου και τους κανόνες του.

Μάθημα Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων: Το εκπαιδευτικό
υλικό προσεγγίζει την επιχειρηματικότητα ως πρωταρχικά
δημιουργική πειθαρχία και δανείζεται από τις έννοιες
σχεδιαστικής σκέψης, όπως η παρατήρηση, η ανάπτυξη μιας
οπτικής γωνίας, η δημιουργία πρωτοτύπων και η συνεχής
αλληλεπίδραση, ως μέσο καθοδήγησης του μετανάστη μέσω
της διαδικασίας της επιχειρηματικής προσπάθειας. Το
μάθημα επιτρέπει στους μετανάστες να αναπτύξουν τη
βασική νοοτροπία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την
αρχή μιας επιχειρηματικής σταδιοδρομίας ως ιδρυτές μιας
νέας επιχείρησης σε οποιοδήποτε δημιουργικό πεδίο. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος,
η ομάδα-στόχος θα μπορέσει να πραγματοποιήσει μια σωστή έρευνα προκειμένου να βρει μια
επιχειρηματική ιδέα ή ευκαιρία, να δημιουργήσει ένα αποδοτικό επιχειρηματικό σχέδιο, να

1

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

καταγράψει την εταιρεία σύμφωνα με τις εθνικές νομικές δομές, να ασχοληθεί με τη φορολογία, να
εξοικειωθεί με τη διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων και τέλος να βρει χρηματοδότηση για την νέα
επιχείρηση.
Μάθημα Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων: Οι γλωσσικές και
επιχειρηματικές δεξιότητες δεν μπορούν να διαχωριστούν
από την απόκτηση ψηφιακών δυνατοτήτων που ταιριάζουν
στον κόσμο της δημιουργικότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε μια εκπαίδευση
κατάρτισης για ψηφιακές δεξιότητες που επικεντρώνεται
κυρίως στη χρήση ανοιχτών πόρων στο διαδίκτυο σε
καθημερινές εργασίες, στους αποδοτικότερους τρόπους
δημιουργίας και διατήρησης μιας ταυτότητας σε απευθείας
σύνδεση με την επωνυμία, στην εργασία μέσω διαδικτύου και
σε κανόνες ηλεκτρονικής τραπεζικής και freelancing, στη χρήση τεχνικών μάρκετινγκ και κοινωνικών
μέσων ενημέρωσης και, τέλος, στο πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλειας και ποια
επιχειρησιακή ψηφιακή τεκμηρίωση χρειάζονται.
Ο οργανισμός DomSpain πρόκειται να φιλοξενήσει την 3η διεθνική μας συνάντηση στις 24 και 25
Ιανουαρίου 2019, στο Ρέους της Ισπανίας, όπου όλοι οι εταίροι θα συζητήσουν για την ανάπτυξη
του Σοβαρού Παιχνιδιού INCREA, τη διοργάνωση της 2ης εκδήλωσης που θα γίνει τον Απρίλιο
του 2019 στην Ισπανία και στα μίνι τοπικά εργαστήρια που θα έχουν τη μορφή πρακτικής
εκπαίδευσης με βασικούς συμμετέχοντες την ομάδα-στόχο.
Όλα τα μαθήματα θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου INCREA και σε έναν ειδικό
διαδικτυακό χώρο που θα αναπτυχθεί μέσα σε ένα Learning Motivational Environment (LME).
Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας!

Ιστοσελίδα: increa.erasmusplus.website
Social Media:

https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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