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ELEVATION 
1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ELEVATION»! 

 

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τα 

ακόλουθα: 

• Την ιδέα πίσω από το Έργο 

ELEVATION 

• Τα Μέλη της Κοινοπραξίας μας 

• Την πρώτη διεθνή συνάντηση του 

έργου 
 

Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ELEVATION 
 

Το έργο "ELEVATION" είναι ένα από τα 

προγράμματα Erasmus+, σχεδιασμένα στο 

πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, το 

οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των 

ικανοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

 

Το έργο της εμπλοκής περιθωριοποιημένων 

ενηλίκων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση δεν ήταν ποτέ εύκολο. Το 

πρόγραμμα ELEVATION προτείνει την 

προσέλκυση των απρόθυμων μαθητών στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση που βασίζεται σε 

ενσωματωμένες τεχνικές μάθησης και 

μαθήματα ανοιχτής επικοινωνίας. 

 

Εκείνο που προτείνει το έργο ELEVATION 

είναι μια καινοτομία στον τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, για όσους βρίσκονται 

στο περιθώριο της διά βίου μάθησης. 

 

Όλα τα προϊόντα που θα παραχθούν στο 

πλαίσιο του έργου, θα αποτελούνται από 

τους πόρους και τα μαθήματα της 

κοινοπραξίας ELEVATION και θα είναι 

διαθέσιμα ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, 

σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. 
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1η ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 

YOU FIND US? 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΣΤΗ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 
Η εναρκτήρια συνάντηση στο πλαίσιο του έργου 

"ELEVATION" πραγματοποιήθηκε στη Βιρτζίνια 

(Ιρλανδία) στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2019. Τη συνάντηση 

φιλοξένησε ο οργανισμός The Rural Hub, ο Ιρλανδός 

εταίρος στο έργο. 
 

Η συνάντηση ξεκίνησε με την υποδοχή και παρουσίαση 

των εταίρων. Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τους 

οργανισμούς τους, ενώ οι συντονιστές του έργου 

παρουσίασαν το αναπτυξιακό πλάνο του έργου. Οι 

εταίροι συμφώνησαν όλες τις επερχόμενες 

δραστηριότητες του έργου. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
Το έργο αναπτύσσεται από έξι εταίρους από έξι 

διαφορετικές χώρες της Ευρώπης:  

• CALLIDUS (Κροατία),  

• INNEO (Πολωνία),  

• AESD (Ρουμανία), 

• CARDET (Κύπρος), 

• The Rural Hub CLG (Ιρλανδία),  

• RIGHTCHALLENGE (Πορτογαλία) 
 

Οι οργανισμοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

και ειδικεύονται σε διαφορετικά πεδία, γεγονός 

που ενισχύει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής 

συνεργασίας. 

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ… 
 

• Τους προσεχείς μήνες, κάθε εταίρος 

θα έχει μια συγκεκριμένη υπευθυνό-

τητα να διεκπεραιώσει: 

• Ο οργανισμός Rural Hub θα 

παρουσιάσει το πλάνο για το 

πρώτο παραδοτέο (IO1) 

• Ο οργανισμός Callidus θα 

αναπτύξει ένα πρόγραμμα 

ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης 

και θα καθορίσει τα βασικά 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

• Οι εταίροι θα συναντηθούν και 

πάλι στο Rzeszów της 

Πολωνίας, τον Φεβρουάριο του 

2020, για να συζητήσουν τα 

επόμενα βήματα του έργου. 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://elevationproject.eu 

και αναζητήστε μας στο Facebook: 

www.facebook.com/elevationEU 


