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3o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Σεπτέμβριος 2020 

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ELEVATION! 

 
Η υγειονομική κατάσταση στην Ευρώπη έχει 

επιβραδύνει σημαντικά τις δραστηριότητες του 

έργου ELEVATION. Πράγματι, αφού 

αναπτύχθηκαν και μεταφράστηκαν οι πόροι του 

έργου, η κοινοπραξία επρόκειτο να τους 

δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες με τους τις 

ομάδες-στόχους του έργου. Δυστυχώς, ο COVID-

19 εμπόδισε την κοινοπραξία να πραγματοποιήσει 

τα σχέδιά της. 

 

Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία οργανώνει 

διαδικτυακές συναντήσεις και παραμένει σε 

στενή επικοινωνία, προκειμένου να είναι σε θέση 

να διεξάγει όλες τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες. 
 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΜΕ ΤΙ 

ΚΑΤΑΠΙΑΝΕΤΑΙ ΤΟ 

ΕΡΓΟ ELEVATION; 

Αυτό που προτείνει το έργο ELEVATION 
είναι να δημιουργηθεί νέο έδαφος στον 
τομέα της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων 
για όσους βρίσκονται στο περιθώριο της 
δια βίου μάθησης. 

Το έργο ELEVATION βοηθά τους 
περιθωριοποιημένους ενήλικες να 
καλλιεργούν βασικές δεξιότητες καθόλη 
τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς αυτές 
θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές 
βασικές δεξιότητες για τη ζωή, για την 
εργασία και για την ένταξη. 

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ… 

Κατά τους επόμενους μήνες, η 
κοινοπραξία σχεδιάζει να: 
• Οριστικοποιήσει τη μετάφραση του 
υλικού που αναπτύχθηκε σε όλες τις 
γλώσσες της κοινοπραξίας 
• Ολοκληρώσει όλες τις εργασίες 
ανάπτυξης στην εκπαιδευτική πύλη και να 
ανεβάσει όλο το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο 
• Εστιάσει πρωτίστως στη διάδοση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στις 
εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν στην 
προώθηση του έργου ELEVATION στις 
χώρες-εταίρους του έργου. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
Η εκδήλωση «Εκπαιδευτικό Κοινοτικό 

Φεστιβάλ» θα επικεντρωθεί στη συμμετοχή των 

περιθωριοποιημένων ενηλίκων στη μάθηση, 

μέσω των νέων δραστηριοτήτων του φεστιβάλ 

που ανέπτυξε η κοινοπραξία. 

 

Όλοι οι συνεργάτες θα φιλοξενήσουν 

τουλάχιστον ένα τέτοιο φεστιβάλ κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. 

Τουλάχιστον 30 μειονεκτούντες ενήλικες θα 

παρακολουθήσουν τις πιλοτικές εκδηλώσεις. 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης 

θα περιλαμβάνει συνολικά 40 ώρες μάθησης. 

Το τριήμερο Διακρατικό Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ιρλανδία 

και θα το παρακολουθήσουν 12 επαγγελματίες 

εκπαιδευτικοί από συνεργαζόμενους 

οργανισμούς. Η συμμετοχή του προσωπικού 

είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί 

το επιθυμητό κλιμακωτό μοντέλο 

εκπαίδευσης. 
 

Οι εκπαιδευτές που θα παρακολουθήσουν το 

εκπαιδευτικό γεγονός θα υποστηρίξουν την 

τοπική παράδοση της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε ένα κλιμακωτό μοντέλο 

εκπαίδευσης. Η επίδειξη δεξιοτήτων θα 

αποτελέσει βασικό στοιχείο της 

ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη της 

απόκτησης δεξιοτήτων σε μια σειρά τομέων 

παραγωγής μέσων από κάθε εκπαιδευτή που 

συμμετέχει. Αυτό εξασφαλίζει συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη επαγγελματιών 

εκπαίδευσης ενηλίκων που μπορούν να 

υποστηρίξουν τη συμπερίληψη 

περιθωριοποιημένων ομάδων, σε 

οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Ο οργανισμός που ηγείται της κοινοπραξίας 

θα φιλοξενήσει το τελικό συνέδριο, που θα 

συμπέσει με τη συνάντηση εταίρων στην 

Κροατία, όπου θα παρουσιαστούν όλα τα 

αποτελέσματα του έργου. Στις κύριες ομιλίες 

θα παρουσιαστούν τα  επίσημα αποτελέσματα 

του έργου. Τουλάχιστον 70 επαγγελματίες και 

εκπαιδευτικά στελέχη θα παρευρεθούν στο 

τελικό συνέδριο, όπου θα παρουσιαστούν όλα 

τα αποτελέσματα, με τη συμμετοχή ατόμων 

που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά κοινοτικά 

φεστιβάλ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ELEVATION,  

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

https://elevationproject.eu/en/ 

ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

ΣΤΟ FACEBOOK! 

https://www.facebook.com/elevationEU/ 


