Η ιστοσελίδα του προγράμματος κυκλοφόρησε το 2019 με μεγάλη επιτυχία,
ξεκινώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο ReSupportMi.
Μια πλατφόρμα που βοηθά τους πρόσφυγες / μετανάστες και τους
εκπαιδευτές ενηλίκων να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της και προσφέρει
μαθήματα για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, σημαντικούς τομείς της εργασίας
και για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων τους
Η ιστοσελίδα και η πλατφόρμα έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων του προγράμματος, Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά και Ιταλικά αλλά
και σε Αραβικά και στα Φαρσί.http://upgrade-erasmus.eu/
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“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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C1: Δραστηριότητα Επιμόρφωσης στην Αθήνα (κοινή σύμπραξη κατάρτισης προσωπικού)

Ελλάδα, 29-31 Οκτωβρίου, 2020
Το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και η ΜΚΟ Οργάνωση Γη οργάνωσαν αυτό το κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού για το
προσωπικό/εκπαιδευτές των εταίρων προκειμένου να εκπαιδευτούν στα οφέλη του ηλεκτρονικού εργαλείου ReSupportMi, της
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και της Διαπολιτισμικής Κατανόησης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε online από τις 29 έως τις
31 Οκτωβρίου και όλοι οι συνεργάτες συναντήθηκαν ηλεκτρονικά.
Ο σκοπός αυτού του τριήμερου βραχυπρόθεσμου εντατικού μαθήματος ήταν να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει το
προσωπικό των εταίρων (να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές) ώστε να είναι σε θέση να ενημερώσουν/εκπαιδεύσουν την ομάδαστόχο (εκπαιδευτές ενηλίκων) κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών. Οι συντονιστές κάθε Πνευματικού Παραδοτέου
εξήγησαν τις τεχνικές προδιαγραφές, παρουσίασαν τρόπους για την εφαρμογή, προώθηση και επικοινωνία των αναπτυγμένων
εργαλείων. Η πολυπολιτισμική μεθοδολογία αναλύθηκε λεπτομερώς. Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για πρακτική εκμάθηση
και δοκιμή σχολίων και μελέτες περιπτώσεων.
Η τελική προθεσμία για τις αιτήσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων είναι η 20ή Νοεμβρίου 2020. Ο σύνδεσμος για την αίτηση θα
δημοσιεύεται σε κάθε Πρόσκληση των εταίρων. Οι προσκλήσεις θα σταλούν στα Αγγλικά ή στην Αρχική τους γλώσσα και στη
συνέχεια όλοι οι συνεργάτες θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 10 επαγγελματίες σε κάθε χώρα Συνεργάτη για να
ξεκινήσουν οι Πιλοτικές Συνεδρίες. Οι πιλοτικές δοκιμές θα οργανωθούν είτε εικονικά, είτε μικτά είτε με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων ως τέλος Φεβρουαρίου 2021.
Η επιλογή των επαγγελματιών θα εξεταστεί σύμφωνα με τα κριτήρια, που καθορίστηκαν τους προηγούμενους μήνες:
- Να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου,
- Να είναι εκπαιδευτής ή επαγγελματίας που εργάζεται με μετανάστες ή πρόσφυγες,
- Να είναι καθηγητής σχολείου ή καθηγητής ΑΕΙ που ενδιαφέρεται να αναπτύξει σχετικές ικανότητες.
Οι συμμετέχοντες / εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν Πιστοποίηση στη Διαπολιτισμική Επικοινωνίας δωρεάν,
η οποία εκδίδεται από την EACG και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
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Η Τελική Συνάντηση του Έργου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο μεταξύ 18 και 19 Φεβρουαρίου 2021.
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να εγγραφούν στον παρακάτω σύνδεσμο (τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες ανά
χώρα)https://forms.gle/68ip6TJ7cH6oXbVc6
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UP Skilling Refugees And Adult Educators @upgrade.eu
https://www.facebook.com/upgrade.eu

Διάρκεια του Προγράμματος
Λόγω της κρίσης Covid-19, το έργο παρατάθηκε
μέχρι τον Ιούνιο του 2021.
Αποφασίστηκε η διεξαγωγή διαδικτυακών
δραστηριοτήτων όλων των έργων έως ότου η
κατάσταση θα κλιμακωθεί.
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http://upgrade-erasmus.eu/

Disclaimer
INSTAGRAM

@project_upgrade_erasmus
ds

" 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. "

