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DDSkills Συνάντηση για το Έργο: 1η Διακρατική Συνάντηση για το Έργο
27/01/2020 – 28/01/2020
Το έργο DDSKILLS είναι ένα έργο ‘Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων’ (Sector Skills Alliance) (01.01.2020 31.12.2022), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται
από δώδεκα εταίρους, από επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Γερμανία, Βέλγιο, Ιρλανδία,
Λιθουανία, Ιταλία και Κύπρο). Συντονίζεται από το "Το Εργαστήρι", έναν ελληνικό μη κερδοσκοπικό
οργανισμό για την υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και την κοινωνική ένταξη ενηλίκων με
μαθησιακές δυσκολίες.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός μαθημάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
για επαγγελματίες φροντιστές, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση νέων και αναδυόμενων
τεχνολογιών και να υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών για την κοινωνική
τους ένταξη.
Στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2020, ο συντονιστής του έργου «Το Εργαστήρι» φιλοξένησε στην Αθήνα, την
‘1η Διακρατική Συνάντηση Έργου’, στο πλαίσιο του έργου DDSkills, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων
του έργου: το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Φρανκφούρτης (Φρανκφούρτη UAS) , Το
Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (NUI) Galway, την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Κοινωνικών Εργοδοτών,
την Ευρωπαϊκή Ένωση Παροχέων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία (EASPD), το Jaunuoliu dienos
centras (JDC), την Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης (CCC), την MMC Mediterranean Management Center
Ltd, την Tandem Societa Cooperativa Sociale Integrata, την Omega Technology (THEOFANIS
ALEXANDRIDIS KAI SIA EE), την SenseWorks LTD και το Fondazione Santa Lucia.
Την πρώτη μέρα, η συνάντηση ξεκίνησε με ένα καλωσόρισμα από τον οικοδεσπότη και τον συνεργάτη
συντονισμού, «Το Εργαστήρι», ακολουθούμενη από μια παρουσίαση όλων των εταίρων για τον
οργανισμό τους (τύπος, βασική εμπειρογνωμοσύνη, κύριες επιχειρήσεις) καθώς και την εμπειρία τους
σε σχέση με το έργο. Η συνάντηση συνεχίστηκε με μια παρουσίαση σχετικά με τις δραστηριότητες του
έργου, τα παράγωγα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα. Ακολούθησε μια συζήτηση των εταίρων
σχετικά με τους κανόνες ποιότητας, την χρηματοδότηση και τη διαχείριση του έργου. Η 1η ημέρα της
συνάντησης, ολοκληρώθηκε με τους συνεργάτες να συζητούν λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα
εργασίας.
Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης ξεκίνησε με συζήτηση και οριστικοποίηση των αποφάσεων των
εταίρων σχετικά με τα πακέτα εργασίας. Η συνάντηση συνεχίστηκε εξετάζοντας άλλα θέματα που
σχετίζονται με το πρόγραμμα, όπως τη διάδοση του έργου και την υποβολή εκθέσεων κατά την διάρκεια
του έργου. Πριν από τα τελικά συμπεράσματα και το κλείσιμο της συνάντησης, υπήρχε μια συζήτηση για
τα καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη συνάντηση, λεπτομέρειες σχετικά με την
επόμενη συνάντηση και τέλος μια συνολική αξιολόγηση της 1ης διακρατικής συνάντησης.
Για να μάθετέ περισσότερα σχετικά με το έργο DDSkills, πατήστε εδώ.
Το έργο DDSkills χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

