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Δελτίο Τύπου

Tα προγράμματα εκπαίδευσης INCREA είναι τώρα διαθέσιμα σε όλες τις
γλώσσες του έργου.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το περιεχόμενο όλων των καινοτόμων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων INCREA (Γλωσσικές Δεξιότητες, Επιχειρηματικές Δεξιότητες,
Ψηφιακές Δεξιότητες) έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος:
Ελληνικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Σλοβένικα και Αραβικά. Τα μεταφρασμένα προγράμματα είναι
έτοιμα να δημοσιευτούν και να δοκιμαστούν από συμμετέχοντες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Οι εταίροι του έργου θα διοργανώσουν σύντομα μικρά εργαστήρια κατά τη διάρκεια των οποίων θα
γίνουν πρακτικές εκπαιδεύσεις για μετανάστες και πρόσφυγες από τις ευρωπαϊκές χώρες που
συμμετέχουν στο έργο.
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου INCREA
και σε έναν ειδικό διαδικτυακό χώρο που θα δημιουργεί ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον εργασίας και
μάθησης.

3η διεθνική συνάντηση των εταίρων του έργου
Στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2019, η 3η διεθνική
συνάντηση των εταίρων του έργου έλαβε χώρα
στο Reus στην Ισπανία.
Η συνάντηση διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία! Οι
εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν για πρώτη φορά το ηλεκτρονικό
παιχνίδι μάθησης που σύντομα θα είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου INCREA.
Επίσης, συζήτησαν την εξέλιξη του πνευματικού
προϊόντος «INCREA – Από μετανάστης σε
δημιουργικός επιχειρηματίας», ένα εγχειρίδιο
το οποίο έχει ως στόχο να στηρίξει μετανάστες
που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες
βοηθώντας τους να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Το εγχειρίδιο αυτό τους
παρέχει μια σειρά από συμβουλές και καλές πρακτικές για το πως να λειτουργήσουν μια επιχείρηση.
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Επερχόμενες εκδηλώσεις:
Στις 9 Απριλίου 2019 η 2η εκδήλωση θα λάβει
χώρα στο Reus στην Ισπανία από την
DomSpain! Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν
ενεργά
εκπαιδευτές,
εκπαιδευτικοί
και
κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται με
μετανάστες και πρόσφυγες σε τοπικό επίπεδο.
Επίσης, θα συμμετέχουν δημόσιες αρχές και
ακαδημαϊκοί
ώστε
να
παρέχουν
εποικοδομητική κριτική για το εκπαιδευτικό
υλικό του έργου INCREA.
Ακόμα, ο Ισπανός εταίρος θα παρέχει μια σύνοψη των συνολικών στόχων του έργου και θα
ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την παρούσα κοινωνική κατάσταση των μεταναστών και των
προσφύγων στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, θα μιλήσει για τις γλωσσικές τους ικανότητες, τις
δημιουργικές και ψηφιακές τους δεξιότητες καθώς και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.
Μπορείτε να γραφτείτε στην εκδήλωση πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFnejN9OM2NYqkhadFpFiDJVmjqhwUNg6PXIzAaE
UtRHzzA/viewform
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Matera
Από τις 15 μέχρι τις 17 Ιουλίου, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί και
εργαζόμενοι από τις χώρες εταίρους θα συναντηθούν στην Matera
όπου θα τους φιλοξενήσει το MateraHub. Εκεί θα δοκιμάσουν και θα
αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και θα προσδιορίσουν πιθανές
αλλαγές με βάση τα σχόλια των συμμετεχόντων.

Μείνετε συντονισμοί και ακολουθήστε μας!

Ιστοσελίδα του Έργου: increa.erasmusplus.website
Κοινωνικά Δίκτυα του Έργου

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
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Η παραγωγή αυτής της δημοσίευσης χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο συγγραφέας
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτή τη δημοσίευση και η Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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