
 

 
 

 
Συνεχίζονται οι εργασίες του Έργου INTERGEN Erasmus+ KA204. 
 
Το έργο περιλαμβάνει μια "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαγενεακής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη 
Σταδιοδρομίας" και οι εταίροι έχουν αρχίσει να φαντάζονται μια καινοτόμο προσέγγιση για τη Διαγενεακή 
Εκπαίδευση Ενηλίκων. Θα αναπτυχθούν 4 αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε ένα σενάριο "win-win" - τόσο 
οι νέοι όσο και οι ηλικιωμένοι ως ομάδες-στόχοι να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται 
για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 
 
Πρώτον, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα στις 7 χώρες της σύμπραξης σχετικά με τις απόψεις των 
επιχειρήσεων για τους εργαζομένους και των δύο ομάδων-στόχων - 18-30 και 50+.  
 
Η 2η διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσω Zoom τον Φεβρουάριο του 2021, λόγω 
του περιορισμού της πανδημίας COVID-19. 
 
Οι φορείς, Step by Step (Ισλανδία) μαζί με την ADICE (Γαλλία) και το ETN (European Training Network -Ιταλία) 
έχουν σχεδιάσει την INTERGEN BRIDGE METHOD για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης μέσω της 
διαγενεακής μάθησης, επιτρέποντας στους νέους και τους ηλικιωμένους ενήλικες που δεν εργάζονται να 
μάθουν ο ένας από τον άλλον και να αναπτύξουν αμοιβαίο σεβασμό. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός ευκαιριών 
για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ψηφιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες των ομάδων-στόχων μας. Θα λάβουμε υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές & τις ειδικές ανάγκες 
των χωρών εταίρων για να δημιουργήσουμε ένα προσαρμόσιμο πρόγραμμα για αποτελεσματική εφαρμογή 
σε όλη την ΕΕ. 
 
Παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χρήσης της μεθόδου της Κοινότητας Πρακτικής 
(Community of Practice Method) για την INTERGEN Community of Practice μέσω της πλατφόρμας EPALE, 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην επόμενη συνάντηση Zoom του έργου, που θα λάβει χώρα στις 3 
Ιουνίου. 
 
Οι εργασίες για τα 3 εναπομείναντα αποτελέσματα θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο. Τα INTERGEN BRIDGE TRAINING 
MODULES αποσκοπούν στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων κατάλληλων και για τις δύο ομάδες-στόχους, τα 
οποία θα υποστηρίζονται από μια καινοτόμο μεθοδολογία βασισμένη στην αλληλοδιδασκαλία. Τέλος, θα 
παραγάγουμε τα INTERGEN BRIDGE ONLINE TUTORIALS για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και τη σύνδεση της μάθησης στο πρόγραμμα INTERGEN με εργαλεία της ΕΕ, όπως το βιογραφικό 
σημείωμα Europass, για την καλύτερη δυνατή προβολή των ικανοτήτων σε δυνητικούς εργοδότες. 
 
Οι εταίροι του INTERGEN πιστεύουν ότι τα προβλήματα των ενήλικων εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη των 
βασικών τους ικανοτήτων και στην εξασφάλιση της απασχόλησης είναι πιθανό να αυξηθούν δραματικά τα 
επόμενα χρόνια. Η πανδημία COVID-19 έχει περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, επομένως 
προβάλλει σαφώς η επείγουσα ανάγκη για καινοτόμες λύσεις, όπως αυτές που σχεδιάζουμε. 
 
Σύμφωνα με τα λόγια του Georg C. Lichtenberg, "δεν μπορώ να πω αν τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα με 
την αλλαγή- αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να αλλάξουν αν πρόκειται να γίνουν καλύτερα". Αυτό 
ακριβώς αντιμετωπίζουμε μέσω του έργου INTERGEN. 

INTERGEN Ενημερωτικό Δελτίο 2: Ιούνιος 2021 


