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Το έργο INCREA έχει δημιουργήσει 3 εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν
γλωσσικές, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες για να υποστηρίξουν την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών μέσω της δημιουργικής και πολιτιστικής
βιομηχανίας!
Το έργο INCREA ξεκίνησε το 2017 από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από διαφορετικές ευρωπαϊκές
χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία και Βέλγιο) στο πλαίσιο του προγράμματος KA2 Erasmus +. Το Έργο, το οποίο στοχεύει τόσο στη βελτίωση των ικανοτήτων των μεταναστών όσο
και στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων για την προώθηση της ενσωμάτωσης, έχει
αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό μάθημα που είναι έτοιμο για χρήση και είναι ελεύθερα προσβάσιμο
σε όλες τις γλώσσες των εταίρων στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα INCREA!

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στη Ματέρα:
Από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου, ο εταίρος MateraHub
διοργάνωσε την Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του
έργου του INCREA. Η τριήμερη εκδήλωση αποτέλεσε
ευκαιρία για εξωτερικούς εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς,
κοινωνικούς λειτουργούς και μέλη του προσωπικού από
χώρες εταίρους (εκπρόσωποι της Ιταλίας, του Βελγίου, της
Ισπανίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας) να δοκιμάσουν
και
να
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του Προγράμματος:
Εκπαιδευτικό Υλικό για Γλωσσικές, Ψηφιακές και
Επιχειρηματικές Δεξιότητες (ΙΟ2), το Εγχειρίδιο «Από
Μετανάστης σε Δημιουργικός Επιχειρηματίας» (IO3)
και το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (IO4), προκειμένου να
βελτιωθεί η συνολική ποιότητα και συνοχή των
πνευματικών αποτελεσμάτων με βάση σχόλια των
εμπειρογνωμόνων και ανατροφοδοτήσεις.

Συνάντηση εταίρων στη Ματέρα:
Η
τελευταία
συνάντηση
των
εταίρων
πραγματοποιήθηκε στη Ματέρα της Ιταλίας από τις
18 έως τις 19 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης,
τα
μέλη
του
προσωπικού
αξιολόγησαν
τις
αναθεωρήσεις
των
εκπαιδευτών και προσάρμοσαν τα πνευματικά
αποτελέσματα, το Εκπαιδευτικό Υλικό για
Γλωσσικές,
Ψηφιακές
και
Επιχειρηματικές
Δεξιότητες (ΙΟ2), το Εγχειρίδιο «Από Μετανάστης σε
Δημιουργικός Επιχειρηματίας» (IO3) και το
Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (IO4), με βάση την ανατροφοδότηση εξωτερικών εκπαιδευτικών.
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Η συνάντηση ήταν επίσης η ευκαιρία να
συζητήσουν
οι
εταίροι
τη
στρατηγική
εκμετάλλευσης και πώς θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο το εκπαιδευτικό υλικό και πώς θα
διατηρήσουν την ιστοσελίδα και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος του έργου και
την εκπαιδευτική πλατφόρμα προς τα
ενδιαφερόμενα μέρη των εταίρων προκειμένου
να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό.

Επόμενα Βήματα
Η MateraHub θα φιλοξενήσει σύντομα το Τελικό
Συνέδριο του έργου INCREA.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εταίρων και της
εκπαιδευτικής
δραστηριότητας,
η
MateraHub
δημιούργησε ένα βίντεο το οποίο θα κυκλοφορήσει
πολύ σύντομα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του
έργου.

Νέα
Γλωσσάριο για τη Μετανάστευση
Βλέπε τη δημοσίευση «Γλωσσάριο για τη Μετανάστευση», Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο, που
δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων
Δελτίο Τύπου με την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου στις
20 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

Εταίροι
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