Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Διευκόλυνση και προώθηση της έγκαιρης και
αποτελεσματικής ένταξης των ΥΤΧ στον κατασκευαστικό
κλάδο
μέσω
ολοκληρωμένης
εκπαίδευσης
και
πιστοποίησης δεξιοτήτων γλωσσομάθειας (γλώσσες
των χωρών υποδοχής) σε σχέση με κατασκευαστικά
επαγγέλματα και δικτύωση με δυνητικούς εργοδότες
στις 4 χώρες- εταίρους του έργου (Ελλάδα, Κύπρος,
Ισπανία, Σουηδία)
Ταυτοποίηση καλών πρακτικών σχετικών με
την ένταξη στην αγορά εργασίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την τεχνική
ορολογία της χώρας υποδοχής, εργατική
νομοθεσία (σχετικά με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που αφορούν στην πρόσβαση στην
αγορά εργασίας και στους χώρους εργασίας),
υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
Εργαλεία μετεκπαίδευσης που στοχεύουν στην
υποστήριξη της βελτίωσης δεξιοτήτων και της
ένταξης στην αγορά εργασίας με ενδιαφέροντα
και διαδραστικό τρόπο.
Δύο διαδικτυακές εφαρμογές και μία ψηφιακή
πλατφόρμα που θα δίνει τη δυνατότητα
περαιτέρω εκπαίδευσης στους ΥΤΧ.
Κινητοποίηση εργοδοτών με στόχο την
ενεργό προώθηση της ένταξης στις τάξεις
του εργατικού τους δυναμικού, μέσω της
ανάπτυξης ψηφιακού δικτύου και πλατφόρμας
επικοινωνίας που στοχεύει στον συνταιριασμό
εργοδοτών και ΥΤΧ.

Η κοινοπραξία του ΙΝ2C
Η κοινοπραξία του ΙΝ2C αποτελείται από 9
εταίρους από 4 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Το IN2C αποτελείται από 4
φάσεις:
Φάση 1: Στοχευμένες παρεμβάσεις και
εκστρατεία για προσφορά κινήτρων
στις ομάδες-στόχους.
Το ΙΝ2C θέτει ως στόχο την
διευκόλυνση και την προώθηση
της έγκαιρης και αποτελεσματικής
ένταξης των Υπηκόων Τρίτων
Χωρών (ΥΤΧ) στη αγορά εργασίας
των
χωρών
υποδοχής
και
ειδικότερα στον κατασκευαστικό
κλάδο.
Το
ολοκληρωμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης 400 ΥΤΧ
θα βελτιώσει τις γλωσσικές τους
δεξιότητες (γλώσσες χωρών
υποδοχής) ενώ 400 εργοδότες
θα
εμπλακούν
ενεργά
στις
δραστηριότητες του IN2C και
θα κινητοποιηθούν προκειμένου
να προωθήσουν την ένταξη των
ΥΤΧ στους χώρους εργασίας
τους, στις 4 χώρες-εταίρους του
έργου (Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία,
Σουηδία). Επίσης, μέσω του
έργου αναμένεται να αναπτυχθεί
ένα σύνολο φιλικών προς το
χρήστη,
διασυνδεδεμένων
ηλεκτρονικών εργαλείων που
θα επιτρέψουν την περαιτέρω
αξιοποίηση των απότοκων του
έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φάση 2: Καταγραφή της οπτικής των
ομάδων-στόχων σχετικά με τις ανάγκες
αγοράς εργασίας και των εμποδίων στον
κατασκευαστικό τομέα που θα αποτελέσει
τη βάση της ανάπτυξης των υλικών
εκπαίδευσης.
Φάση 3: Παροχή εκπαίδευσης στους ΥΤΧ
επικεντρωμένης στον κατασκευαστικό τομέα
μέσω αποτελεσματικών εκπαιδευτικών υλικών
και καινοτόμων εργαλείων. Σχετικά αναλυτικά
προγράμματα θα δημιουργηθούν λαμβάνοντας
υπόψη της καταγεγραμμένες ανάγκες και εμπόδια.
Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί ένα πακέτο
εκπαίδευσης που θα αξιοποιεί καινοτόμα εργαλεία
και μεθόδους οι οποίες θα απευθύνονται σε ΥΤΧ
που εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, με
τους ακόλουθους στόχους:
· Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων και
συγκεκριμένα σχετικών με την τεχνική
ορολογία
· Ενίσχυση εκμάθησης καθηκόντων και
υποχρεώσεων στους χώρους εργασίας
σύμφωνα με τις νομοθετικές επιταγές
· Βελτίωση της γνώσης σε θέματα κανόνων
και κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας
Φάση 4: Παρεμβάσεις κινητοποίησης εργοδοτών και
δικτύωση με σκοπό τον συνταιριασμό εργοδοτών και
ΥΤΧ μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και καινοτόμων
εργαλείων (ψηφιακό δίκτυο, πλατφόρμα επικοινωνίας)

Το έργο σε αριθμούς
Φορείς υλοποίησης

4
9

χώρες
εταίροι

Επωφελούμενοι

400
400
200

ΥΤΧ που θα παρακολουθήσουν
σεμινάρια σε 4 χώρες (100 ανά χώρα)
εργοδότες
εκπρόσωποι παρόχων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΜΚΟ που εργάζονται με ΥΤΧ
Αρμόδιες αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση

