
 

«Η καινοτομία και το όφελος του έργου έγκειται στο γεγονός ότι δεν 

επιδιώκει απλώς να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές και 

πρόσφυγες/μετανάστες. Το έργο υπερβαίνει την κατάρτιση 

καθώς ενσωματώνει την προώθηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της ΕΕ και την ποικιλομορφία με την πρόσβαση 

στο OLS (εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης) και τη χρησιμότητα 
EU Skills Profile Tool.» 

 

  

Newsletter 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

P1, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ P2, UNIMED P3, Enoros Consulting Ltd 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι 

ο συντονιστής του προγράμματος. 

Τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί 

με πρόσφυγες κάτω από την 

πρωτοβουλία του OLS. 

 

Η UNIMED-Mediterranean Universities 

Union, ιδρύθηκε τον Οκτώβριου του 

1991. Μετράει 103 συνεργαζόμενα 

πανεπιστήμια, προερχόμενα από 23 

χώρες και από τις δύο όχθες της 

Μεσογείου 

Ο Enoros Consulting Ltd, ιδρύθηκε το 

2006 και από τότε δραστηριοποιείται 

στον τομέα της Διαχείρισης έργων στην 

Κύπρο και στον Ευρωπαϊκό χώρο 

P4, European Association of Career 
Guidance P5, ΜΚΟ Οργάνωση Γη P6, Haute ecole de la province de Liege 

Η EACG ιδρύθηκε το 2010 και ήταν 

παραδοτέο του Ευρωπαϊκού 

Χρηματοδοτούμενου Έργου CAREER-

EUshop. Ένας από τους στόχους του 

είναι να υποστηρίξει τη διαδικασία 

αύξησης της εκπαίδευσης και των 

επαγγελματικών προτύπων 

Η ΜΚΟ Οργάνωση Γη είναι ο δεύτερος 

συνεργάτης μας από την Ελλάδα. Η 

αποστολή του είναι να αναπτύξει και 

να προωθήσει συμπεριφορές και 

επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν 

θετικές συνέπειες για την κοινωνία, το 

περιβάλλον και την οικονομική 

επιχείρηση. 

Εκτός από ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους 

απασχόλησης, η οργανωτική αρχή της 

επαρχίας της Λιέγης διαχειρίζεται οκτώ 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

κοινωνικής προόδου που βρίσκονται σε 

όλη την επικράτεια της. 
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PROJECT ID 

“UP skillinG Refugees And 
aDult Educators” 

Το έργο UPGRADE είναι ένα 

πρόγραμμα Erasmus + Βασική 

Δράση 2: Πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ενηλίκων, με 

στόχο τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες στην ΕΕ, 

προκειμένου να τους βοηθήσει 

μέσω της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης να ενταχθούν στην 

κοινωνία και την αγορά 

εργασίας της ΕΕ. 
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" Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν 
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. " 

Disclaimer UP Skilling Refugees And Adult Educators @upgrade.eu  
https://www.facebook.com/upgrade.eu 
 
  
 http://www.unipi.gr/unipi/en/project- 
%E2%80%9Cupgrade%E2%80%9D.html 
 
 
@project_upgrade_erasmus 
 
 
 

Καθ 'όλη τη διάρκεια 
ζωής του έργου θα 
αναπτυχθούν τρία 
πνευματικά 
αποτελέσματα: 

 

 IO1 
Δημιουργία 
και δοκιμή 
του 
μαθήματος 
ανάπτυξης 
ικανοτήτων 

  IO2 Ανάπτυξη 
και Δοκιμή της 
Εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας 

  IO3 Ανάπτυξη και  
Εφαρμογή της Εκπαιδευτικής  
Μεθοδολογίας για  
Εκπαιδευτές ενηλίκων 

 

Find us on Social Media 

Ελλάδα ,  18-19 Δεκεμβρίου ,  2018  

Φωτογραφία των συμμετεχόντων στο Kick  of f  Meet ing  

FA CE B O OK  

W E B S IT E  

INS T A G RA M  

Παρουσίαση του Προγράμματος  
Ελλάδα, 26 Νοεμβρίου, 2018  

Τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιά, με επικεφαλής τη Δρ. 
Χριστίνα Κοντογουλίδου, παρουσίασαν το έργο και το περιεχόμενό του σε μέλη 
του προσωπικού πανεπιστημίων από χώρες της ΕΕ και χώρες εταίρους, καθώς 
και σε προσωπικό και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά. 

 

. 

INFORMATION ABOUT   
THE PROJECT 

 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Πειραιά, Πειραιάς, Ελλάδα, στις 18 & 19 Δεκεμβρίου 2018. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι 

εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να θέσουν τους στόχους για τους επόμενους μήνες , 

συζήτηση και αποσαφήνιση των εργασιών του έργου και διαίρεση της εργασίας τους. Οι εταίροι θα 

συναντηθούν ξανά στις 21 & 22 Μαΐου 2019 στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου θα φιλοξενηθούν από το 

UNIMED. 

 

Οι προτεραιότητες του έργου είναι: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 Βελτίωση και επέκταση της προσφοράς ευκαιριών μάθησης 

υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 

μεμονωμένων ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης ή με λιγοστά 

προσόντα 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μονοπάτια αναβάθμισης 

δεξιοτήτων 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 

 Ανοικτή εκπαίδευση και καινοτόμες πρακτικές σε μια 

ψηφιακή εποχή 

https://www.facebook.com/upgrade.eu
http://www.unipi.gr/unipi/en/project-%E2%80%9Cupgrade%E2%80%9D.html
http://www.unipi.gr/unipi/en/project-%E2%80%9Cupgrade%E2%80%9D.html

