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Τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο - Εισαγωγή
Αγαπητοί αναγνώστες,
αυτό είναι το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του In2C, μιας σειρά εκδόσεων
που θα δημοσιεύονται για να σας πληροφορούν σχετικά με σημαντικές
ειδήσεις του In2C από τους εταίρους, τα αποτελέσματα και τα περαιτέρω
βήματα.
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για το τελευταίο
εξάμηνο του έργου (από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020). Τους
τελευταίους τέσσερις μήνες, όλες οι χώρες στον κόσμο έχουν βιώσει
έκτακτες συνθήκες. Οι χώρες έχουν πληγεί και υποφέρει εξαιτίας του
κορωνοϊού, ακολουθώντας μέτρα υπέρ της δημόσιας υγείας για τον
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.
Ο εταίροι του έργου έχουν όλοι επηρεαστεί καθώς και το ίδιο το έργο του
In2C. Ωστόσο, όλοι έχουν προσαρμόσει το έργο και τις δραστηριότητες
στην κατάσταση και αισίως, αρχίζουμε να βλέπουμε θετικά μηνύματα σε
πολλές χώρες σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης.
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In2C υπό έκτακτες συνθήκες
Όλοι οι εταίροι έπρεπε να προσαρμόσουν τη δουλειά τους στη νέα
κατάσταση. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι εταίροι στην Ισπανία, την
Ελλάδα και την Κύπρο δούλευαν από το σπίτι και στη Σουηδία
κυρίως από το σπίτι. Ορισμένες από τις δραστηριότητες του έργου
ήταν δύσκολο να ξεκινήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του
Απριλίου, όπως οι ομάδες εστίασης. Ωστόσο, ορισμένοι από τους
εταίρους κατάφεραν να τις υλοποιήσουν online και η τηλεργασία
αποδείχτηκε ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες υπό αυτές τις συνθήκες. Η
εργασία συνεχίστηκε και οι εταίροι έχουν στη διάθεσή τους πλέον
αποτελέσματα.

Δυστυχώς,

η

νέα

κατάσταση

οδήγησε

στην

αποχώρηση της Sverige Stroj, που τώρα έχει εγκαταλείψει επίσημα
το έργο λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το FU-Uppsala έχει εκφράσει
ενδιαφέρον να αναλάβει την ευθύνη για τα τρέχοντα καθήκοντα του
αποχωρούντος εταίρου.

Ενότητα Εργασίας 4
Όσον αφορά το WP 4 βρίσκονται σε εξέλιξη, το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του In2C για τους υπηκόους τρίτων χωρών, το
γλωσσάριο ορολογίας που έχει ήδη αναπτυχθεί στις διάφορες
γλώσσες του έργου, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την
εργατική νομοθεσία στον τομέα των κατασκευών και την Υγιεινή και
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το γλωσσάριο ορολογίας έχει επίσης
μεταφραστεί σε τέσσερις γλώσσες: Αραβικά, Αλβανικά, Γαλλικά και
Ρωσικά.
Τον Μάιο, το ΔΗΜΗΤΡΑ ολοκλήρωσε τα εκπαιδευτικά προγράμματα
με τη συνεισφορά όλων των εταίρων. Καθορίζεται πρώτα ο σκοπός
του προγράμματος σπουδών και στη συνέχεια η περιγραφή, τα
μαθησιακά αποτελέσματα και το υλικό των διαφόρων τμημάτων του
προγράμματος κατάρτισης. Ο στόχος της ενότητας εργασίας
αναφέρεται στα προγράμματα σπουδών:
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“Προκειμένου να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης το
οποίο

περιλαμβάνει

έναν

αριθμό

καινοτόμων

μαθησιακών

/

εκπαιδευτικών υλικών για υπηκόους τρίτων χωρών με βασικές γνώσεις
της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας, που θα ενισχύσει τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους και θα διευκολύνει την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα”

Τον Μάιο και τον Ιούνιο οι εταίροι είτε πραγματοποιήσαν είτε σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ομάδες εστίασης με
ενδιαφερόμενους φορείς, να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν
δημιουργηθεί. Για τους περισσότερους εταίρους οι ομάδες εστίασης πιθανότατα θα είναι διαδικτυακές. Οι εταίροι έχουν
επίσης ξεκινήσει το έργο της μετάφρασης των προγραμμάτων σπουδών στις γλώσσες τους. Μετά τις ομάδες εστίασης,
θα υπάρξει αξιολόγηση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος από την MMC.

Ενότητες Εργασίας 5, 6 & 7
Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του WP 5 έχει ήδη ξεκινήσει και όλοι οι συνεργάτες έχουν στείλει το υλικό
που συγκέντρωσαν στο DIMITRA. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του WP5 θα περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό του
έργου. WP 6, το εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων In2c (SOnAT) θα βασίζεται σε ένα σύνολο ερωτήσεων που
σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα τόσο για την εργατική νομοθεσία όσο και για την υγιεινή και την ασφάλεια.
Από αυτήν την ομάδα, το SOnAT θα επιλέγει τυχαία μερικές ερωτήσεις και θα τις παρουσιάζει στον χρήστη. Οι εταίροι
έχουν προτείνει ερωτήσεις σχετικά με την εργατική νομοθεσία της ΕΕ και για την αντίστοιχη χώρα για το σκοπό αυτό.
Για το WP 7, «Κινητοποιώντας τους εργοδότες για να προωθήσουν ενεργά την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στο
εργατικό τους δυναμικό», οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Further information on https://in2c.eu/en/

www.in2c.eu 3

In2C – Τρίτη διακρατική συνάντηση

Τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom, 12 & 13 Μαρτίου 2020.
Η τρίτη διακρατική συνάντηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Μαρτίου στη Λευκωσία της Κύπρου. Ωστόσο,
λόγω της τρέχουσας κατάστασης, υλοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Zoom με εκπροσώπους από όλους τους
εταίρους. Οι εργασίες που αναφέρθηκαν ήδη σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ήταν αντικείμενο συζήτησης της
τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, οι εταίροι είχαν δύο επιπλέον τηλεδιασκέψεις μέσω Skype προκειμένου να παραμείνουν
ενημερωμένοι για τις αρμοδιότητές τους.

Further information on https://in2c.eu/en/
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Τα επόμενα βήματα
Επί του παρόντος, μολονότι ορισμένα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έχουν πλέον αρθεί, μερικά παραμένουν
ακόμη και η κατάσταση είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Οι εταίροι θα συνεχίσουν να σκέφτονται δημιουργικά και να
βρίσκουν λύσεις για να συνεχιστεί η δουλειά στο έργο. Ορισμένες δραστηριότητες που θα γίνονταν δια ζώσης, θα
πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου για κάποιο διάστημα, αλλά η τηλεργασία κατά πάσα πιθανότητα ήρθε για να μείνει.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύντομα θα αξιολογηθεί, θα προσαρμοστεί και τελικά θα χρησιμοποιηθεί για την
εκπαίδευση των υπηκόων τρίτων χωρών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και το SOnAT θα αναπτυχθούν, όπως επίσης η
δομή για την κινητοποίηση των εργοδοτών. Το WP 7 θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το Αποκεντρωμένο Δίκτυο που
δημιουργήθηκε από την DOCUMENTA, το οποίο όλοι οι συνεργάτες έχουν πλέον αποδεχθεί επίσημα.

Further information on https://in2c.eu/en/
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Επικοινωνήστε μαζί μας

https://www.facebook.com/In2CProject/

https://www.linkedin.com/company/in2c/

Επόμενη διακρατική συνάντηση στη Σουηδία
Ευελπιστούμε ότι η επόμενη διακρατική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, παρόλο που το Zoom έχει πολλά
πλεονεκτήματα. Οι ημερομηνίες έχουν οριστεί στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2020 με τόπο συνάντησης την Ουψάλα της
Σουηδίας και οικοδεσπότη το Folkuniversitetet.

Η κοινοπραξία του In2C
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Η κοινοπραξία του In2C απαρτίζεται από 9
οργανισμούς από 4 κράτη μέλη της ΕΕ.

Further information on https://in2c.eu/en/
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