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ΤΤέταρτο ενημερωττικό δελτίίο ‐ Εισαγγωγή
Αγγαπητοί αναγννώστες,
Αυυτό το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του έργου In2C περιλαμβάνει
π
τ
την
πρρόοδο που σημειώθηκε από
ό τον Ιούλιο το
του 2020 έως το
τ Νοέμβριο του
τ
20020.
Μ εταξύ των θεεμάτων που θα εξετάσουυμε σε αυτό το ενημερωττικό
δεελτίο είναι τα εξής:


Ενότηττα Εργασίας WP4: Ολοκκλήρωση του εκπαιδευτικκού
υλικού
ύ



W
Ηλεκτροννική Πλατφόρμ
μα του In2C
Ενότηττα Εργασίας WP5:




Ηλλεκτρονική Βιβ
βλιοθήκη
Διιαδικτυακό Τεχχνικό Λεξικό
Διιαδικτυακό Γλω
ωσσάριο Ορολλογίας



Ενότηττες Εργασίας WP6
W & WP7



Επόμεννη διακρατική
ή συνάντηση.

Α
Αν θέλετε να ενημερωθείτε,
ε
συνεχίστε να διαβάζετε...
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www.in2c.eu

WP4: Ο
Ολοκλήρωση του εκπαιδεευτικού υλικού
υ
ε
όλες τις ομάδες εσ
στίασης που είχαν
ε
Οι εταίροι το υ έργου ολοκλήρωσαν με επιτυχία
ως στόχο τηνν αξιολόγηση
η του εκπαιδε
ευτικού υλικοού του WP4. Εφαρμόστηκαν 3
ομάδες εστία
ασης ανά χώρα
α. Κάθε ομάδα
α εστίασης είχχε τουλάχιστονν 5 παρόχους ΕΕΚ,
5 εργοδότες στον κατασκκευαστικό τομ
μέα και 5 εκκπροσώπους οργανώσεων που
ασχολούνται με την ένταξη των TCN σττην αγορά ερργασίας. Το εκκπαιδευτικό υλικό
υ
περιλάμβανε::
 Γλωσσσάριο Ορολο
ογίας
 Εικοννολεξικό
 Εκπα
αιδευτικό υλικό για την Εργατική Νομμοθεσία και τα προγράμμ
ματα
σπουυδών της
 Υγιειινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
ε
και ττα προγράμμα
ατα σπουδών της
τ
Το επόμενο βήμα του WP4
W
είναι η υλοποίηση εεργαστηρίων στις χώρες της
τ
κοινοπραξίας , τα οποία στοχεύουν στη λήψη αανατροφοδότη
ησης από το
ους
α προγράμμα
ατα σπουδώνν κατάρτισης,, το γλωσσάριο
εργοδότες σχχετικά με τα
ορολογίας κα
αι το τεχνικό
ό λεξικό. Για να αποφευχχθεί η δυσκο
ολία υλοποίησ
σης
συναντήσεωνν με εργοδότεες λόγω του COVID‐19, οιι εταίροι απο
οφάσισαν να τις
πραγματοποι ήσουν στο δια
αδίκτυο.

www.in2c.eu
w
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WP5: Ηλλεκτρονιική Πλατφόρμα ττου In2C
Η κοινοπραξία
α του έργου έχχει αναπτύξει μια ηλεκτρονιική πλατφόρμα
α που θα περιλαμβάνει όλοο το υλικό του έργου.
Σε
Σ αυτό το σττάδιο, οι εταίρ
ροι πρέπει να εφαρμόσουν ομάδες εστία
ασης για να αξξιολογήσουν ττα διαδικτυακά εργαλεία πο
ου
έχουν δημιουργηθεί. Μετά από κάθε ομά
άδα εστίασης,, κάθε χώρα ‐ εταίρος θα ανναλύσει τα απποτελέσματα και
κ θα ετοιμάσ
σει
ένα προσχέδιιο αναφοράς με τις προττάσεις. Στο τέέλος, όλα τα αποτελέσματτα θα συλλεχχθούν και οιι προτάσεις θα
θ
εφαρμοστούνν στα εργαλεία
α, ώστε να ορισ
στικοποιηθούνν.
You
Y can find the tools below
w:


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.

αξία θα κάνει έναν πιλοτικόό έλεγχο της πλατφόρμας
π
In2C και των εφ
φαρμογών, όπ
που 100 ΥΤΧ αννά
Μετά από αυττό, η κοινοπρα
χώρα
χ
θα δοκιμ
μάσουν τα εργγαλεία.

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
. Όλο το υ
Δ
Δεξιοτήτων)
υλικό που αναπτύχθηκ
α
ε στο WP44 έχει μετα
αφορτωθεί στην
σ
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 δδίκτυο μεταξξύ ΥΤΧ και ερ
να
ργοδοτών.

www.in2c.eu
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Επόμενη
Ε
διακραττική συνά
άντηση σ
στην Ελλά
άδα

Ελπ
πίζουμε η επ
πόμενη διακρα
ατική συνάντη
ηση του έργο υ να πραγμα
ατοποιηθεί στη
ην Ελλάδα. ΔΔεδομένου ότιι ο COVID‐19 έχει
επηρεάσει τα τα
αξίδια, αν κριθεεί απαραίτητο
ο, η συνάντησηη θα πραγματο
οποιηθεί μέσω
ω της πλατφόρμμας Zoom.

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
ΣΥΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Η κοινο
οπραξία του Inn2C απαρτίζεται από 9
οργανισμούς από 4 κράτη μέλη της ΕΕ.
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