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Εισαγωγή 
Το COME IN ή ‘COMpetences on INtegration in enterprises’ είναι ένα έργο του 
Erasmus+ που στοχεύει στο να υποστηρίξει την επιτυχημένη ένταξη στην αγορά 
εργασίας προσφύγων και μεταναστών μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των 
εργοδοτών και της προθυμίας τους να τους προσλάβουν και να τους ενσωματώσουν 
στην αγορά εργασίας. Το έργο έχει 7 εταίρους από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• Αυστρία (die Berater) 
• Βέλγιο (Trendhuis) 
• Βουλγαρία (CATRO) 
• Γερμανία (BUBNET & Landkreis Kassel) 
• Ελλάδα (Four Elements) 
• Ιταλία (CESIE) 

 
Η Στρατηγική Υλοποίησης του έργου COME IN συνοψίζει τις εμπειρίες του έργου και 
την προτεινόμενη μεθοδολογία στην πρακτική υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
προσέγγισης COME IN. 
  

Η προσέγγιση COME IN  
Μεικτή εκπαίδευση 

Το έργο COME IN προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για επιχειρήσεις και 
αποτελείται από πέντε ενότητες, συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού υλικού για διά 
ζώσης σεμινάρια και διαδικτυακό περιεχόμενο που καλύπτει τις αναγνωρισμένες 
ανάγκες των επιχειρήσεων όταν προσλαμβάνουν ανθρώπους με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. Αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: 

• Ενότητα 1: Υπόβαθρο Προσφύγων 
• Ενότητα 2: Αξιολόγηση των Δεξιοτήτων των Προσφύγων  
• Ενότητα 3: Πρακτική Εκπαίδευση πάνω στην Εργασία για τους Πρόσφυγες 
• Ενότητα 4: Διαχείριση Ποικιλομορφίας 
• Ενότητα 5: Εύκολη Γλώσσα 

 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα COME IN  

Η  εκπαιδευτική πλατφόρμα COME IN  είναι μια πλατφόρμα τηλεκατάρτισης ενώ 
λειτουργεί και ως δεξαμενή πληροφοριών και εργαλείο δικτύωσης και δημιουργίας 
μιας κοινότητας για το προσωπικό κλειδί επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιέχει ένα 
τομέα μάθησης που παρέχει πρόσβαση στο υλικό που αναπτύχθηκε για να 
συμπληρώσει τα διά ζώσης σεμινάρια. Η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης είναι δωρεάν και 
προσβάσιμη για όποιον ενδιαφέρεται για την προσέγγιση COME IN.  
 
Αξιολόγηση Δεξιοτήτων 

Για την επίβλεψη των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και την ατομική πρόοδο των 
εκπαιδευόμενων, η μεθοδολογία COME IN παρέχει αξιολόγηση δεξιοτήτων ΕΠΙΠΕΔΟΥ-
5 για την προσωπική καταγραφή και αξιολόγηση της ανάπτυξης των προσωπικών 
δεξιοτήτων. Το ΕΠΙΠΕΔΟ-5 είναι ένα μοναδικό σύστημα επικύρωσης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων καθώς και δημιουργίας εκπαιδευτικών δρόμων με βάση τις δεξιότητες σε 
άτυπα και ανεπίσημα εκπαιδευτικά πλαίσια.  

http://learning.vita-eu.org/course/index.php?categoryid=31
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Συστάσεις Υλοποίησης 
Με βάση τις εμπειρίες και τα σχόλια των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων που 
συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου, οι εταίροι του έργου COME IN έχουν 
εξάγει και συγκεντρώσει συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης COME 
IN. Η ολοκληρωμένη έκδοση της στρατηγικής υλοποίησης παρέχει μια σύνοψη των 
πρακτικών συστάσεων πάνω στα διαφορετικά θέματα που καλύπτονται από το 
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Μπορείτε να τη βρείτε στον τομέα λήψεων της ιστοσελίδας μας. 

Ιστορίες επιτυχίας 
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα πρακτικά αποτελέσματα του έργου; Συγκεντρώσαμε 
κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιτυχίας από όλες τις χώρες εταίρους. Αυτές οι 
ιστορίες επιτυχίας προβάλλουν ιδιώτες και επιχειρήσεις που εφάρμοσαν τις νέες γνώσεις που 
έλαβαν μέσω του έργου COME IN στο χώρο εργασίας και εργάζονται ενεργά για μια πιο 
ενταξιακή αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Οι ιστορίες επιτυχίας είναι διαθέσιμες γραπτώς 
στην ολοκληρωμένη έκδοση της στρατηγικής υλοποίησης όπως επίσης και στις 
παρουσιάσεις πολυμέσων (π.χ. βίντεο) στην ιστοσελίδα μας 
https://welcomingenterprises.eu/category/success-story/ 

Δείτε τες και εμπνευστείτε! 

 

https://welcomingenterprises.eu/downloads/
https://welcomingenterprises.eu/category/success-story/


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.
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