
                   

 

 

Πειραιάς, 28.06.2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το έργο UPGRADE έχει φτάσει στο τέλος του. 

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) 

Η Τελική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουνίου 2021, στην Πάφο, Κύπρος. Η 
Πανδημία Covid-19 δεν επέτρεψε σε όλους τους Συνεργάτες να συμμετάσχουν στην Τελική 
Συνάντηση σε φυσική παρουσία, οπότε η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τόσο μέσω της 
Πλατφόρμας Ζουμ όσο και μέσω της φυσικής παρουσίας. 

Εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και τον ΜΚΟ Οργάνωση Γη, από την Ελλάδα 
ταξίδεψαν στην Κύπρο. Από την Ιταλία, οι εταίροι από την UNIMED, συμμετείχαν διαδικτυακά. Από 
το Βέλγιο, οι εταίροι από το Haute Ecole de la Province de Liege, συμμετείχαν επίσης διαδικτυακά. 

Στην Κύπρο, εκπρόσωποι του Enoros Consulting Ltd και της EACG, φιλοξένησαν τη συνάντηση στην 
Πάφο, στο Aliathon Hotel. 

Η συνάντηση περιελάμβανε τα κύρια θέματα της Ατζέντας. 

Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν για περαιτέρω συνεργασία μετά το τέλος του έργου, προκειμένου να 
προωθήσουν τα αποτελέσματα των πνευματικών παραδοτέων, δεσμευόμενοι να συμμετάσχουν 
στις επόμενες Ημέρες Erasmus για περαιτέρω διάδοση του Έργου UPGRADE. 

Το ηλεκτρονικό εργαλείο ReSupportMi έχει δημιουργηθεί και είναι έτοιμο για αμφότερες τις 
ομάδες-στόχους του έργου, τους πρόσφυγες / τους μετανάστες και τους εκπαιδευτές ενηλίκων, 
επικυρώνοντας την προστιθέμενη αξία που έφερε στο έργο. Το ηλεκτρονικό εργαλείο είναι 
διαθέσιμο στη γλώσσα όλων των συνεργατών, Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά και Ιταλικά και στα 
Αραβικά και τα Φαρσί. 



                   

 

 

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό εργαλείο ReSupport-Mi είναι ελεύθερο σε όλους να εγγραφούν στα 
μαθήματα ανάπτυξης ικανοτήτων και στα διαδικτυακά σεμινάρια διαπολιτισμικής επικοινωνίας για 
τα επόμενα 3 χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο, η πιστοποίηση για να γίνει πιστοποιημένος εκπαιδευτής στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία θα είναι δωρεάν για τα επόμενα 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του 
έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος https://upgrade-
erasmus.eu/  και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εργαλείου ReSupportMi http://eclass.upgrade-
erasmus.eu/ . 
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