
                   

 

 

Πειραιάς, 24.06.2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η κοινοπραξία του προγράμματος UPGRADE, «UP skillinG Refugees and aDult Educators», 2018-1-
EL01-KA204-047774, θα συναντηθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2021, στην Πάφο, Κύπρος, σε μια 
«υβριδική» συνάντηση για την 4η και Τελική Συνάντηση του Έργου. 

Η Πανδημία Covid-19 δεν επέτρεψε σε όλους τους Εταίρους να συμμετάσχουν στην Τελική 
Συνάντηση σε φυσική παρουσία, οπότε η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσω της 
Πλατφόρμας Ζουμ όσο και μέσω της φυσικής παρουσίας. 

Το Πρόγραμμα UPGARDE, "UP skillinG Refugees and aDult Educators", 2018-1- EL 01- KA 204-
047774, είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση KA2, χρηματοδοτούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δράση περιλαμβάνει στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων και 
πανεπιστημίων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες στην ΕΕ, για να τους βοηθήσει να ενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας 
της ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

• Πανεπιστήμιο Πειραιά (GR) 

• Enoros Consulting Ltd (CY) 

• Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού (CY) 

• ΜΚΟ Οργάνωση ΓΗ (GR) 

• Haute Ecole de la Province de Liege (ΒΕ) 

• UNIMED - Unione Delle Universita Del Meditarraneo (IT) 

Σύμφωνα με την Ατζέντα όλοι οι εταίροι θα συζητήσουν  τα ακόλουθα θέματα: 

1. Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών του Πνευματικού 
Παραδοτέου 1 

2. Παρουσίαση της τελικής έκθεσης από τις πιλοτικές δοκιμές του Πνευματικού Παραδοτέου 3 

3. Ανατροφοδότηση από την Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση που έχει ήδη ολοκληρωθεί από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

4. Έκθεση διάδοσης των αποτελεσμάτων για όλες τις δραστηριότητες και παρουσίαση του 
σχεδίου αξιοποίησης της Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των στόχων του έργου 

5. Τελική έκθεση 

6. Διοικητικά & Οικονομικά Θέματα, τελικές παρατηρήσεις και οδηγίες σχετικά με την Τελική 
Έκθεση 
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7. Αξιολόγηση της Συνάντησης, Περαιτέρω Συνεργασία και Νέα Έργα7. Αξιολόγηση της 
Συνάντησης, Περαιτέρω Συνεργασία και Νέα Έργα 
 

Το επίσημο φυλλάδιο προώθησης του έργου μπορείτε να το δείτε εδώ. Σχεδιάστηκε και 
διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή και ψηφιακά από όλους τους εταίρους. Επισημαίνει τα βασικά 
σημεία του έργου UPGRADE όπως τα μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, το εργαλείο ReSupportMi, 
το εργαλείο πολυπολιτισμικής και αξιολόγησης δεξιοτήτων και την πιστοποίηση για τη 
διαπολιτισμική επικοινωνία που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με 
πρόσφυγες / μετανάστες. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος https://upgrade-
erasmus.eu / και στην πλατφόρμα ResupportMi e-tool http://eclass.upgrade-erasmus.eu/ . 

https://www.unipi.gr/unipi/images/various/tmim_die_sxes/Upgrade/A4_REFUGEE_FINAL_GB.pdf
https://upgrade-erasmus.eu/
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