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Πρόγραμμα
Το έργο COME IN- Competences  in 
Enterprises on Integration- είναι ένα 
διετές έργο  συγχρηματοδοτούμενο 
από το Πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος 
του  είναι η στήριξη μιας επιτυχημένης 
ένταξης προσφύγων και μεταναστών 
στην αγορά εργασίας μέσω της 
βελτίωσης των δεξιοτήτων και της 
προθυμίας των εργοδοτών να τους 
προσλάβουν και  ενσωματώσουν στον 
εργασιακό χώρο.

Εκπαιδευτικό υλικό 

Το COME IN προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε 
εταιρείες, η οποία αποτελείται από 
πέντε ενότητες όπου περιλαμβάνεται 
εκπαιδευτικό υλικό για δια ζώσης 
εκπαιδεύσεις και online περιεχόμενο, 
καλύπτοντας τα θέματα που 
ζητήθηκαν περισσότερο από τους 
Ευρωπαίους εργοδότες.
Ενότητα 1: Το υπόβαθρο των 
προσφύγων 

Η κατανόηση από τους εργοδότες για 
τη νομική και προσωπική κατάσταση 
των προσφύγων και μεταναστών 
συμβάλλει στη θέλησή τους να 
προσλάβουν ανθρώπους με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο και να 
διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή 
τους στον εργασιακό χώρο. Η πρώτη 
ενότητα του COME IN παρέχει μια 
γενική εικόνα για τη νομοθεσία που 
ρυθμίζει την απασχολησιμότητα των 
προσφύγων και προσφέρει γνώσεις 
για τις συνηθισμένες συνθήκες 
διαβίωσης των προσφύγων και 
μεταναστών στις Ευρωπαϊκές πόλεις. 
Οι δραστηριότητες που 
περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα 

θα σας δώσουν  τη δυνατότητα να 
μπείτε στη θέση των ανθρώπων που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους και τώρα αγωνίζονται για 
μια καλύτερη ζωή στη χώρα σας. 
Ενότητα 2 Αξιολόγηση 
ικανοτήτων των προσφύγων 
Όταν μιλάμε για πρόσληψη 
προσφύγων και μεταναστών, οι 
ικανότητες  τους παίζουν κρίσιμο 
ρόλο. Το να είναι κάποιος από αυτούς 
ικανός/ή να αναγνωρίσει τις γνώσεις, 
ικανότητες και προοπτικές του/της 
είναι σπουδαίας σημασίας ειδικά όταν 
δεν μπορούν να αποδείξουν το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο και 
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.  
Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε την 
έννοια της αξιολόγησης ικανοτήτων 
και θα σας δοθούν χρήσιμα εργαλεία 
για την επιλογή και στρατηγική 
ανάπτυξη των ικανοτήτων και 
δυνατοτήτων που έχουν οι 
πρόσφυγες και μετανάστες, στον 
οργανισμό σας.
Ενότητα 3: Εκπαίδευση των 
προσφύγων κατά την εργασία 
Καλά εξατομικευμένη εκπαίδευση 
κατά την εργασία μπορεί σημαντικά να 
βοηθήσει να ξεπεραστούν αρχικά 
εμπόδια και να ενσωματώσουν 
έγκαιρα και ομαλά πρόσφυγες και 
μετανάστες στην εργασία. Το COME 
IN προσφέρει ένα εκπαιδευτικό υλικό 
αφιερωμένο στα σημαντικά βήματα 
της ανάπτυξης και εφαρμογής της 
εκπαίδευσης κατά την εργασία 
αντικατοπτρίζοντας τις ειδικές ανάγκες 
των προσφύγων και μεταναστών 
εργαζομένων και υποστηρίζοντας τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών 
ικανοτήτων των εργοδοτών. Το υλικό 
εξηγεί διαφορετικές εκπαιδευτικές 

μεθόδους χρήσιμες στην εκπαίδευση 
κατά την εργασία περιλαμβάνοντας 
καθοδήγηση και παρέχοντας 
πρακτικές συμβουλές και προτάσεις 
για εκπαιδευτές μέσα από την ίδια την 
επιχείρηση.  

Ενότητα 4: Διαχείριση 
Πολυπολιτισμικότητας
Στον σύγχρονο παγκόσμιο εργασιακό 
κόσμο, το κλειδί για την επιτυχία 
βρίσκεται στην πολυπολιτισμικότητα. 
Παρ ’όλα αυτά, δεν ξέρουν όλες οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πώς να 
διαχειριστούν τη πολυπολιτισμικότητα 
καταφέρνοντας το καλύτερο 
αποτέλεσμα. Αυτή η ενότητα θα σας 
βοηθήσει να καταλάβετε τα οφέλη 
ενός εργατικού δυναμικού πολιτισμικά 
ποικιλόμορφου και θα σας κατευθύνει 
προς τη διαδικασία του να 
δημιουργήσετε  το δικό σας  
παραγωγικό και ανοιχτό σε όλους 
εργασιακό χώρο. 

Ενότητα 5: Εύκολο Λεξιλόγιο
Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι 
μια σημαντική διάσταση επιτυχημένης  
συνεργασίας  στην επαγγελματική  
ζωή.  Οι περιορισμένες γλωσσικές 
ικανότητες  των προσφύγων και 
μεταναστών μπορεί να είναι εμπόδιο 
στην ενσωμάτωσή τους όσων αφορά 
την ομαδική και εργασιακή διαδικασία. 
Για αυτό το λόγο, οι εργοδότες 
χρειάζονται την εξειδικευμένη 
ικανότητα να επικοινωνούν με τους 
υπαλλήλους  που έχουν 
μεταναστευτικό υπόβαθρο και να 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη των 
γλωσσικών ικανοτήτων τους. Σε αυτή 
την ενότητα θα μάθετε πώς να 
χρησιμοποιείτε τη μητρική σας 
γλώσσα με ένα σωστό και απλοϊκό 
τρόπο έτσι ώστε να είναι σαφής και 

εύκολα κατανοητή.
Επικύρωση ικανοτήτων και 
πιστοποίηση
Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση 
του COME IN έχουν την ευκαιρία να 
επικυρώσουν την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους μέσω της καινοτόμου 
μεθοδολογίας LEVEL5 και να λάβουν 
ένα Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για τον 
εαυτό σας και τον οργανισμό σας.
COME IN Βραβείο
Απασχολεί ο οργανισμός σας κάποιον 
πρόσφυγα ή κάποιο άτομο με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο; 
Προωθείτε την πολυπολιτισμικότητα 
και ένα εργασιακό κλίμα ανοιχτό για 
όλους; Τέτοιου είδους εταιρείες από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
προσκεκλημένες να λάβουν μέρος στο 
πρόγραμμα COME IN, να μοιραστούν 
τις επιτυχημένες ιστορίες τους και να 
κάνουν εγγραφή για το COME IN 
βραβείο. Ο νικητής θα παραλάβει μια 
πρόσκληση για το τελικό Συνέδριο του 
COME IN τον Σεπτέμβριο του 2019 
στο Βέλγιο με όλα τα έξοδα ταξιδιού 
πληρωμένα. 
Για λεπτομέρειες σχετικά με την 
αίτηση και τη φόρμα συμμετοχής  
επισκεφθείτε το website του COME IN 
ή επικοινωνήστε με τον εταίρο του 
προγράμματος της χώρα σας.
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