Το έργο Upgrade έχει φτάσει στο τέλος του.
Οι Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν πρόσφατα από τους εταίρους του έργου, το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Συντονιστής), το Enoros Consulting Ltd και το Haute Ecole de la Province de
Liege στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Βέλγιο, αντίστοιχα. Ο στόχος των εκδηλώσεων ήταν να
προωθηθούν τα αποτελέσματα των πνευματικών παραδοτέων με βασικό σημείο την προβολή της
παρουσίασης του ηλεκτρονικού εργαλείου ReSupportMi e-tool σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το επίσημο Φυλλάδιο του έργου το οποίο σχεδιάστηκε και
διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή αλλά και ψηφιακά από όλους τους Εταίρους. Επισημαίνει βασικά
σημεία του έργου Upgrade όπως τα μαθήματα ανάπτυξης ικανοτήτων, το εργαλείο ReSupportMi etool, το εργαλείο διαπολιτισμικής κατανόησης και μεθοδολογία αξιολόγησης δεξιοτήτων και την
πιστοποίηση για τη διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που
εργάζονται με πρόσφυγες / μετανάστες
Δείτε παρακάτω την ψηφιακή μορφή του Φυλλαδίου!

Newsletter
IS. 04

“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.

Ιούνιος 2021

PROJECT ID
Όνομα Έργου: “UP
skillinG Refugees And
aDult Educators”
Αριθμός Σύμβασης:
2018-1-EL01-KA204047774
Περίοδος
Δραστηριότητας:
Σεπτέμβριοςr 2018 –
Ιούνιος 2021

4η Διεθνική Συνάντηση στην Πάφο

Κύπρος, 24 – 25 Ιουνίου, 2021

Η EACG και ο Enoros Consulting Ltd διοργάνωσαν την 4η και τελική συνάντηση του έργου Upgrade στην Κύπρο, στην Πάφο, στις
24 και 25 Ιουνίου 2021.
Η Πανδημία Covid-19 δεν επέτρεψε σε όλους τους Εταίρους 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 την ΜΚΟ Οργάνωση ΓΗ, από την Ελλάδα, ταξίδεψαν στην Κύπρο. Από την
Ιταλία και το Βέλγιο, οι συνεργάτες από την UNIMED και το Haute Ecole de la Province de Liege, συμμετείχαν διαδικτυακά λόγω
των ταξιδιωτικών περιορισμών του Covid-19.
Σύμφωνα με την Ατζέντα, όλοι οι εταίροι συζήτησαν 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
7. Αξιολόγηση της Συνάντησης, Περαιτέρω Συνεργασία και Νέα Έργα
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
προγράμματος.
Το ηλεκτρονικό εργαλείο ReSupportMi e-toll 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 στις γλώσσες όλων των εταίρων, 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.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος https://upgrade-erasmus.eu/ και την πλατφόρμα ResupportMi e-tool
http://eclass.upgrade-erasmus.eu/ για περισσότερες πληροφορίες.
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Διάρκεια του Έργου
Λόγω της πανδημίας Covid-19, το έργο
παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2021.
Αποφασίστηκε η διεξαγωγή διαδικτυακών
δραστηριοτήτων όλων των δραστηριοτήτων του
έργου έως ότου η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί.
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http://upgrade-erasmus.eu/

Disclaimer
INSTAGRAM

@project_upgrade_erasmus

" 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. "

