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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί 
έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.



Ατζέντα



Λίγα λόγια για την IDEC

• Η IDEC Α.Ε. εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. 

• Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 
1989.

Πραγματοποιούμε:

• Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους.

• Εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε 
εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των εκπαιδευτικών 
οργανισμών.

• Προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-
learning) ή μεικτής μάθησης.

https://www.idec.gr/

https://www.trainingcentre.gr/el/

https://www.idec.gr/
https://www.trainingcentre.gr/el/


Τελικό webinar 

o Συμμετοχή των Barshank & Hamid στο VIC

o Εμπειρίες από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην πιλοτική κατάρτιση

o Ομιλία πάνω στην Ψηφιακή Αφήγηση από τη Δρ. Μαρία Σαριδάκη

o Ερωτήσεις- Απορίες 

o Ομιλία από τον κινηματογραφιστή Νίκο Ζιώγα

o Ερωτήσεις

o Ομιλία από τον Πρόεδρο του ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, κ.Ιωάννη Μαρωνίτη

o Νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και συμμετοχής

o Σχόλια - Κλείσιμο



Το Πρόγραμμα VIC

10 Θεματικές Ενότητες:
1. Κοινωνία
2. Γλώσσες
3. Ευκαιρίες σταδιοδρομίας
4. Εθελοντική εργασία
5. Εργασιακή ζωή και αγορά 

εργασίας
6. Υπηρεσίες κοινωνικής 

υποστήριξης
7. Διαμονή
8. Νοοτροπία και κουλτούρα
9. Οικογένεια
10. Επαφές και χώρα υποδοχής

VIC e-course: 
https://thalys.gr/course/view.php?id=103

VIC website:

http://www.vic4integration.eu/en/

https://thalys.gr/course/view.php?id=103
http://www.vic4integration.eu/en/


Οι μετανάστες που έδωσαν συνεντεύξεις

Hassan Hamid Barshank Valerie Djouhra

AzzatAlexShohrehMaherAbdullah

Enkeleda Jessica
OumarDavid



Barshank & Hamid

Οι εμπειρίες 2 εκ των μεταναστών που δέχθηκαν 

να δώσουν συνέντευξη για το πρόγραμμα VIC

και συμμετείχαν και στην εκπαίδευση πάνω στην 

επεξεργασία των βίντεο.



Εκπαιδευτές Πιλοτικής Κατάρτισης

Μοιραστείτε την εμπειρία σας 
με τους συμμετέχοντες!



Ψηφιακή Αφήγηση

Θα μας μιλήσει η Δρ. Μαρία Σαριδάκη



Ψηφιακή Αφήγηση

Απορίες;



Διάλειμμα 5’



Νίκος Ζιώγας - Κινηματογραφιστής



Εκπαιδευτική πλατφόρμα thalys

Ερωτήσεις;



Κ. Ιωάννης Μαρωνίτης Πρόεδρος της 
UNESCO Πειραιώς και Νήσων



Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα

Δημιουργική Παραγωγή στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις για μετανάστες και 
αιτούντες άσυλο (Creative Production in Social Enterprises for migrants and 
asylum seekers)

• Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (https://creative-prisma-training.com/) & εφαρμογή για κινητά
• 2 Θεματικές: Επιχειρηματικότητα & Βιομηχανία μόδας
• 20 Ενότητες (π.χ. Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Δικτύωση, Διαχείριση κινδύνου, Εμπορική στρατηγική)
• Webinar – τέλη Οκτωβρίου

• Εγγραφτείτε στο newsletter της IDEC για να λάβετε ενημέρωση! 

https://creative-prisma-training.com/


Άλλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα

Κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσα από τα ενδιαφέροντα, πάθη και ταλέντα μας 
(PASSIONPRENEURS- Social Entrepreneurship through passion)

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Κοινωνικές ανάγκες, Κοινωνικό προϊόν, Προσωπικές αξίες)

• Οδηγός για εκπαιδευτές

• Εκπαιδευτική πλατφόρμα

• Εκδήλωση παρουσίασης σε 1 χρόνο (Οκτώβριος 2021)



Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα

Προωθώντας την εκμάθηση επαγγελματικής γλώσσας 
(FOCAL - Fostering occupational language acquisition)

• Μαθησιακό υλικό στην αγγλική ελληνική γλώσσα για μετανάστες που εργάζονται στη
βιομηχανία (εργοστάσια), στις πωλήσεις (λιανική) και στον αγροτικό τομέα (γεωργία)

• Θα περιλαμβάνει ενδεδειγμένους διαλόγους με προϊσταμένους, συναδέλφους και
πελάτες καθώς και εξειδικευμένες ορολογίες που αφορούν τους 3 αυτούς τομείς.

• Εκδήλωση παρουσίασης - Άνοιξη 2022



Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα

Cafe Europe

• Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Καφετέριας

• Υποστήριξη νεοαφιχθέντων που εργάζονται σε μία Ευρωπαϊκή Καφετέρια

• Ζύμωση νέων της κοινωνίας της χώρας υποδοχής με νέους μετανάστες και πρόσφυγες

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

• Εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα

• Εκδήλωση παρουσίασης – Ιανουάριος 2022



Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα  ELT+V

Ενδυναμώνοντας τους Δασκάλους Γλώσσας καθώς και τους ανειδίκευτους εθελοντές 
(ELT+V – Empowering Language Teachers including non-specialist volunteers)

• Αναβάθμιση δεξιοτήτων (Δάσκαλοι Γλώσσας & Εθελοντές που εργάζονται στην 
εκπαίδευση της γλωσσικής προετοιμασίας της χώρας υποδοχής προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο)

• Διαδικτυακό εγχειρίδιο ( Τεχνικές ενεργούς συμμετοχής, Σχεδιασμός μαθημάτων, 
Τρόποι αξιολόγησης)



Νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και συμμετοχής

Η IDEC προσφέρει εκπαιδεύσεις (e-learning ή/και στην τάξη) στις παρακάτω 
θεματικές ενότητες:

• Διαχείριση μετανάστευσης και διαφορετικότητας (e-learning)

• Intercultural competences

• Inclusive education

Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε το: 
https://trainingcentre.gr/

και κάντε εγγραφή στο 
newsletter μας για να 
ενημερώνεστε.

https://trainingcentre.gr/


2ο Διακρατικό, Διαδικτυακό συνέδριο

Online, 9-12/11/2020 και ώρες 15:00 - 17:00         http://discuss-learning.eu/

Τίτλος: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – Εστιάζοντας στην ποιότητα
Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σημασία της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, με έμφαση στην

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εστιάζοντας στο επίπεδο του οργανισμού κατάρτισης και στις

εκπαιδευτικές πρακτικές. Θα εξετάσουμε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας των δομών που παρέχουν

επαγγελματική εκπαίδευση (εκπαιδευτικών δομών και επιχειρήσεων), αλλά βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών,

κυρίως μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.

Απευθύνεται σε στελέχη, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε στελέχη

επιχειρήσεων, οι οποίες προφέρουν ή δύναται να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, φορείς χάραξης

πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ.

http://discuss-learning.eu/


Άρτεμις Δρίβα

artemis@idec.gr


