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Π
Πέμπτο εννημερωτιικό δελτίοο ‐ Εισαγγωγή
Αγγαπητοί αναγννώστες,
Αυυτό το πέμπτο
ο ενημερωτικό
ό δελτίο του έργου In2C περιλαμβάνει
π
τ
την
πρρόοδο που σημειώθηκε από
ό τον Νοέμβριιο του 2020 έω
ως τον Ιούλιο του
τ
20021.
Μ εταξύ των θεμάτων
θ
που
υ θα εξετάσσουμε σε αυ
υτό το εκτενές
ε
εννημερωτικό δεελτίο είναι τα εξής:


Ενότηττα Εργασίας WP4: Κατάάσταση
εκπαιδ
δευτικών προγγραμμάτων



W
Έναρξη ττης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμ
μας
Ενότηττα Εργασίας WP5:
του In2
2C και δοκιμέςς




και πρόοδος

Υγγιεινή και Ασφάλεια
Ερ
ργατική Νομοθ
θεσία
Τεεχνική Ορολογγία



Ενότηττες Εργασίας WP6
W & WP7



Επόμεννη διακρατική
ή συνάντηση.

Α
Αν θέλετε να ενημερωθείτε,
ε
συνεχίστε να διαβάζετε...
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τ
των

WP4: Κα
ατάσταση και
κ πρόοδο
ος των εκπα
αιδευτικώνν
προγραμ
μμάτων
αι οι Σουηδοί εταίροι
ε
του έργου ολοκλήρω
ωσαν με επιτυ
υχία την εγγρα
αφή
Οι Ισπανοί κα
των υπηκόωνν τρίτων χωρών στις αντίστοιχες χώρρες τους και ανέπτυξαν τα
προγράμματα
α σπουδών κα
ατάρτισης που πραγματοπποιήθηκαν καιι αξιολογήθηκκαν
από τους Υπηηκόους Τρίτωνν Χωρών (ΥΤΧ) που εγγράφ
φηκαν. Οι Έλλη
ηνες και Κύπρ
ριοι
εταίροι του έ ργου εργάζονται για την εύ
ύρεση των ΥΤΧΧ που θα συμμ
μετέχουν και την
τ
οκληρωθεί πρριν από τις θερ
ρινές διακοπέςς.
διεξαγωγή τη ς εκπαίδευσης, ώστε να ολο
ε:
Το εκπαιδευτιικό περιεχόμεννο που δόθηκε




αιδευτικό υλικό για την Εργατική Νομμοθεσία και τα προγράμμ
ματα
Εκπα
σπουυδών της
Υγιειινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
ε
και ττα προγράμμα
ατα σπουδών της
τ
Λεξιλλόγιο

Το τελευταίοο βήμα του WP4 είναι η αξιολόγησση των εργα
αλείων και του
τ
περιεχομένουυ μετά την πιιλοτική εκπαίδ
δευση, χρησιμμοποιώντας ανατροφοδότη
α
ηση
από τους συμ
μμετέχοντες. Τα
Τ τελικά συμπ
περάσματα κααι δεδομένα συλλέγονται
σ
σττην
έκθεση της κά
άθε χώρας.
θη:
Η πρόσφατη εενημέρωση ήτταν η ακόλουθ
‐

Σουηδία:: Το FU‐UPPSA
ALA πέτυχε τονν στόχο των 1000 εκπαιδευμέένων ΥΤΧ

‐

κπαίδευσαν πεερισσότερους από 100 ΥΤΧ
Χ σε
Ισπανία: Η Documentaa και η FLC εκ
Α
κα
αι Ναβάρα.
Κανταβρίία, Κανάρια, Ανδαλουσία

‐

Κύπρος: Μετά την τελλευταία διαδιικτυακή συνάνντηση, το MM
MC και η OSEEOK
θηκαν για εκπ
παίδευση 1000 ΥΤΧ, αλλά αυτοί
α
βρίσκοννται
ανέφερα ν ότι επιλέχθ
κ
ακόμη σεε διαδικασία κατάρτισης.

‐

Ελλάδα: Σχεδόν 100 ΥΤΧ
Υ έχουν εγγγραφεί και η κατάρτισή το
ους βρίσκεται σε
εξέλιξη

Ένα
Έ αξιοσημεείωτο συμπέρα
ασμα που εξή
ήχθη από τις εεθνικές εκθέσεις στην Ισπα
ανία
και τη Σουηδδία είναι η μεγάλη επιτυχία
α στη συμμεττοχή και οι εξαιρετικά θετικές
που έδωσαν οιι συμμετέχοντες μέσω της έέρευνας αξιολό
όγησης.
απαντήσεις π
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Δείτε
Δ
παρακά
άτω μερικές εικόνες
ε
των εκπαιδευτικώνν προγραμμάττων του In2C σε: Ισπανία ((Κανταβρία, Ανδαλουσία
Α
κ
και
Κανάρια Νησιιά) και Κύπρο::

Εκπαιδευτικκά προγράμμα
ατα στην Καντα
αβρία (Ισπανία
α)

Εκπαίδευση στα Κανάρια Νησιά (Ισπανίία)

In2C εκπα
αίδευση στην Κύπρο

Εκπαίδευση στην Ανδαλλουσία (Ισπαννία)

WP5: Ηλλεκτρονιική Πλατφόρμα ττου In2C
α του έργου έχχει αναπτύξει μια ηλεκτρονιική πλατφόρμα
α που περιλαμ
μβάνει όλο το υλικό του έργγου.
Η κοινοπραξία
Μπορείτε να β
βρείτε τα παρα
ακάτω εργαλεεία:


Τεχνικό Λ
Λεξικό: https:///vocabulary.in
n2c.eu



Γλωσσάριο Ορολογίας: https://glossa
ary.in2c.eu/



Η ηλεκτρο
ονική βιβλιοθή
ήκη μπορεί να
α βρεθεί ως κα
αρτέλα στον ισ
στότοπό μας: https://in2c.eu
h
u.

Ακολούθησε
Α
π
πιλοτική δοκιμ
μή της ηλεκτρο
ονικής πλατφόόρμας του In2C
C.
Τα
Τ εκπαιδευττικά προγράμ
μματα καθώς και οι διαδιικτυακές δοκιιμές της πλαττφόρμας και το SOnAT (O
Online εργαλεείο
αξιολόγησης δ
δεξιοτήτων), είχαν μεγάλη επιτυχία συμ
μμετοχής και αξιολογήθηκα
αν πολύ θετικκά από τους συμμετέχοντεες,
τονίζοντας
τ
τη σημασία τωνν θεμάτων που
υ καλύπτονταιι και τη χρησιιμότητα των εφαρμογών ποου σχεδιάστηκκαν από το έργγο
για
γ τη βελτίωσ
ση της ένταξηςς εργασίας στο
ον Τομέα των Κατασκευών για
γ υπηκόους τρίτων χωρώνν (ΥΤΧ).
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WP6 & WP7

Όσον αφορά
Ό
ά το WP6, η κοινοπρα
αξία έχει ήδ
δη ολοκληρρώσει το In2
2C Skills On
nline
(Διαδικτυακκή Αξιολόγησ
A
Assessment
ση Δεξιοτήτων). Επιπλέοον, αναπτύσ
σσεται ο οδη
ηγός
S
SOnAT
(Skills Online Assessmentt Tool – Εργαλείο ΔΔιαδικτυακή
ής Αξιολόγη
ησης
Δ
Δεξιοτήτων)
υλικό που αναπτύχθηκ
α
ε στο WP44 έχει μετα
αφορτωθεί στην
σ
. Όλο το υ
π
πλατφόρμα
In2C και μ
μπορεί να δοκιμαστεί μέσω της διαδικτυακή
ής αξιολόγη
ησης
δ
δεξιοτήτων
In2C. Το υλικκό διατίθετα
αι:
 SOnAT https://in2c.e
h
eu/en/sonat.html

ΤΤα επόμενα βήματα του
υ WP7 συζηττήθηκαν καττά την τελευυταία συνάνντηση. Μετά
ά την
έ
έρευνα
του Ισπανού ετταίρου Fund
dación Laboral de la Coonstrucción,, σχετικά μεε τη
δ
διαθεσιμότη
ητα διαδικτυ
υακών εργαλλείων για τη
ην αντιστοίχχιση ΥΤΧ μεε εργοδότες του
κ
κατασκευασ
στικού τομέα
α, οι εταίροι θα πρέπειι να υλοποιήήσουν εργα
αστήρια όπου οι
σ
συμμετέχοντ
τες θα αλληλλεπιδρούν και
κ θα μοιρά
άζονται τις εεμπειρίες τους προκειμέένου
ν δημιουργγήσουν ένα δίκτυο μετα
να
αξύ ΥΤΧ και εργοδοτών . Επίσης, η κοινοπραξία
α θα
π
πραγματοπο
οιήσει τρία σεμινάρια για την ενη
ημέρωση τω
ων ενδιαφερ
ρόμενων μεερών
σ
σχετικά
με το
ο έργο In2C, τα εργαλεία
α και την πρό
όοδό του
ΤΤο τελευταίο
ο βήμα θα εείναι το Τελλικό Συνέδριο που έχει ππρογραμματτιστεί για τιςς 15
Ο
Οκτωβρίου.
Η κοινοπρα
αξία προετοιιμάζει την πρόσκληση
π
ττων συμμετεεχόντων και την
α
ατζέντα
αυτή
ής της τελικήής εκδήλωση
ης διάδοσης αποτελεσμά
άτων.
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Επόμενη
Ε
διακραττική συνά
άντηση σ
στην Ελλά
άδα
Πρ
ροσπαθήσαμε η επόμενη δια
ακρατική συνά
άντηση του έρργου να πραγμ
ματοποιηθεί σττην Ελλάδα, όππως προτείνετται. Δεδομένου ότι
ο COVID‐19
C
έχειι επηρεάσει τα
α ταξίδια και εξακολουθεί ννα επηρεάζει, η συνάντηση
η θα πραγματοοποιηθεί μέσω
ω της πλατφόρμας
Skyype. Η προγρα
αμματισμένη ημέρα
η
είναι η 17η
1 Σεπτεμβρίίου.

Το περιεχόμενο αυτή
ής της έκθεσης αντιπροσωπεύει
α
μό
μόνο τις
από
όψεις των συγγραφ
φέων και είναι απο
οκλειστική ευθύνη τους. Η
Ευρρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται κα
αμία ευθύνη για τηη χρήση
τωνν πληροφοριών που
υ περιέχει.

Η κο
οινοπραξξία του In
n2C
ΣΥΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣΣ

Η κοινοπραξία του
τ In2C απαρρτίζεται από 9
ργανισμούς απ
πό 4 κράτη μέέλη της ΕΕ.
ορ
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