
 

 
 

 

Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε η έκτη διακρατική συνάντηση στο Ρίμινι, στην έδρα του 
οργανισμού ETN. Όλοι οι εταίροι του έργου Intergen συζήτησαν τις επόμενες δραστηριότητες που 
θα πραγματοποιηθούν. Ήταν δύο ημέρες εντατικής εργασίας! 
 
Επίσης, δημιουργήσαμε τον οδηγό INTERGEN BRIDGE Guide & Pedagogical Materials for Educators 
(Παιδαγωγικό υλικό για εκπαιδευτικούς): Αυτό περιλαμβάνει ένα παιδαγωγικό υλικό βασισμένο στις 
μεθόδους της Κοινότητας Πρακτικής για κέντρα εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και συντονιστές εκπαίδευσης για να εφαρμόσουν το ΜΟΝΤΕΛΟ INTERGEN BRIDGE στην 
πράξη με ενδιαφέροντες, καινοτόμους τρόπους, κατάλληλους και για τις δύο ομάδες-στόχους, ώστε 
να διευκολυνθεί ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποτελεσματική μάθηση και η ανταλλαγή ιδεών, 
γνώσεων και εμπειριών των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, καθώς και την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της κοινωνικής τους ένταξης μέσω της καταπολέμησης των 
ηλικιακών διακρίσεων. 
 
Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ο Οδηγός και οι Ενότητες Κατάρτισης INTERGEN BRIDGE με τη χρήση 
της μεθόδου Κοινότητα της Πρακτικής και της ομότιμης μάθησης για νεότερους και μεγαλύτερους 
ενήλικες εκπαιδευόμενους. Το εργαλείο διαθέτει μια καινοτόμο μεθοδολογία βασισμένη σε 
κατάλληλες δραστηριότητες και για τις δύο ομάδες-στόχους, ώστε να επιτρέψει σε νεότερους και 
μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν αμοιβαίο σεβασμό, να 
καταπολεμήσουν τις διακρίσεις, να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις, προκειμένου να αναπτύξουν μια 
ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της επιχειρηματικότητας, της κατανόησης και των ικανοτήτων 
τους. 
 
Τέλος, αναπτύξαμε ένα προσχέδιο τεσσάρων διαδικτυακών εκπαιδευτικών οδηγών του INTERGEN 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Στους 
οδηγούς περιλαμβάνονται μαθήματα όπως το πώς να επωφεληθούν από τις γνώσεις που θα 
αποκομίσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος INTERGEN, καθώς και πως να συντάξουν το 
βιογραφικό σημείωμα Europass, ώστε να προβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητές 
τους σε πιθανούς εργοδότες και να προετοιμαστούν κατάλληλα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας. 
 
Οι εταίροι ολοκλήρωσαν την προκαταρκτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του INTERGEN τον 
Αύγουστο του 2022. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση υπό το πρίσμα της ανατροφοδότησης από τις 
ομάδες εστίασης και από τους εταίρους. 
 
Η πιλοτική φάση έχει πλέον ξεκινήσει όπου εξωτερικοί οργανισμοί και ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 
δοκιμάζουν το εκπαιδευτικό υλικό σε καταστάσεις ζωντανής μάθησης.  
 
Οι εταίροι διαχειρίζονται επί του παρόντος 7 πιλοτικές μελέτες σε καθεμία από τις χώρες που 
συμμετέχουν στο έργο (Γαλλία, Λετονία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ιταλία & Ισλανδία).  
Αυτές οι πιλοτικές μελέτες θα απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες-στόχους και  θα υλοποιηθούν 
από διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών. Οι εταίροι θα συλλέξουν δεδομένα τα οποία 
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στη συνέχεια θα αναλυθούν για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του έργου, κάνοντας μικρές 
τροποποιήσεις αν χρειαστεί.  
 
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου πραγματοποιούνται εργαστήρια αξιολόγησης. 
Διοργανώνονται σε κάθε χώρα εταίρο τον Νοέμβριο του 2022 για τους ενδιαφερόμενους φορείς του 
έργου και τους εκπροσώπους των ομάδων-στόχων που έχουν χρησιμοποιήσει από πρώτο χέρι τα 
εργαλεία. Οι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευτές και ενήλικες εκπαιδευόμενοι που έχουν 
χρησιμοποιήσει τον οδηγό και το παιδαγωγικό υλικό INTERGEN BRIDGE. Στόχος των εργαστηρίων 
είναι η συγκέντρωση προτάσεων, ιδεών, παρατηρήσεων και συστάσεων για την περαιτέρω 
βελτίωση του υλικού.  
 
Για να παρακολουθήσετε και να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα σχετικά με το έργο, κάντε κλικ 
στο σύνδεσμο στο Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063240608908. 
 
Όλοι οι πόροι και το υλικό που θα παραχθούν μέσω του έργου θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα μέσω 
της Κοινότητας Πρακτικής INTERGEN στην πλατφόρμα EPALE:  
https://epale.ec.europa.eu/en/group/169385/, 
μέσω του δικτυακού τόπου INTERGEN:  
https://www.intergenproject.com,  
και μέσω των σελίδων INTERGEN στο Facebook, στο LinkedIn και του καναλιού INTERGEN στο 
YouTube. 
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