
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται 

μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 

έτους του έργου. Κατά τη διάρκεια του 

πρώτου έτους, οι εταίροι του έργου 

UPGRADE ολοκλήρωσαν τα δύο πνευ-

ματικά παραδοτέα (IO1 & IO2). Η κοινο-

πραξία έχει αρχίσει ήδη να αναπτύσσει 

το Πνευματικό Παραδοτέο 3, το οποίο 

είναι ένα πολυπολιτισμικό εργαλείο και 

μεθοδολογία αξιολόγησης δεξιοτήτων 

που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλί-

κων που εργάζονται με πρόσφυγες ή 

μετανάστες. Οι εταίροι την προηγούμε-

νη περίοδο διοργάνωσαν εργαστήρια 

πιλοτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του IO1 ««Μάθημα ανάπτυ-

ξης ικανοτήτων »» 

 

 

 

Συναντήσεις των εταίρων σε Ιταλία και Βέλγιο 

2η Διεθνική συνάντηση 

Ιταλία, 21 και 22 Μαΐου 2019 

Η δεύτερη συνάντηση του 

έργου πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις της UNIMED - 

Μεσογειακής Ένωσης Πανεπι-

στημίων, Ρώμη, Ιταλία στις 21 

& 22 Μαΐου 2019. Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης, οι 

εταίροι συζήτησαν για το εκ-

παιδευτικό σεμινάριο ανάπτυ-

ξης ικανοτήτων. Συγκεκριμέ-

να, το μάθημα στοχεύει στην 

ενίσχυση και εμβάθυνση των 

ικανοτήτων μίας από τις δύο 

ομάδες-στόχους του έργου, 

των χαμηλών προσόντων ή / 

και των ανέργων προσφύγων / 

μεταναστών και στην προώθη-

ση του πλούτου και της ποικι-

λομορφίας του Ευρωπαϊκού πολιτι-

σμού. Επίσης, οι συνεργάτες αντάλλα-

ξαν ιδέες και απόψεις σχετικά με το 

πώς το ηλεκτρονικό εργαλείο RESup-

portMI θα είναι πιο χρήσιμο για την 

ομάδα-στόχο ώστε να αλληλοεπιδρά-

σει/να αναζητήσει βοήθεια από επαγ-

γελματίες σε οποιοδήποτε σχετικό θέμα 

σχετικά με την ένταξή τους στην κοινό-

τητα. 

 

3η Διεθνική Συνάντηση 

Βέλγιο, 5 και 6 Νοεμβρίου 2019 

Η τρίτη συνάντηση του έργου UP Skilling Refugees 

And Adult Educators στη Λιέγη στο Βέλγιο, στις εγκα-

ταστάσεις του HEPL - Haute Ecole de la Province de 

Liège. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι 

συζήτησαν για την ανάπτυξη του IO3 - ένα πολυπολιτι-

σμικό εργαλείο και μεθοδολογία αξιολόγησης δεξιοτήτων  
καθώς και την εφαρμογή του στην επερχόμενη C1 

δραστηριότητα: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών 

Η μαθησιακή/επιμορφωτική δραστηριότητα, θα πραγ-

ματοποιηθεί στην Ελλάδα από 30 Μαρτίου—4 Απριλί-

ου. 

Ονομασία του προγράμ-

ματος: “UP skillinG 

Refugees And aDult 

Educators” 

 

Αριθμός Σύμβασης: 

2018-1-EL01-KA204- 

047774 

 

Περίοδος Εφαρμογής 

Σεπτέμβριος 2018 – 

Αύγουστος 2020 

 

 

“UP skillinG Refugees And aDult Educators” 

Δραστηριότητες Προώθη-

σης  

ERACON 2019 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

παρουσίασε τον σκοπό, τις 

δραστηριότητες και τους 

στόχους του έργου UPGRADE 

στο Συνέδριο ERACON 2019 

σε ΑΕΙ σε όλο τον κόσμο που 

πραγματοποιήθηκε στην 

Κύπρο τον Μάιο του 2019. 

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


