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2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΕΡΓΟΥ 
 
Φλεβάρης 2020 

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ; 
Το πρώτο μέρος της συνεργασίας στο πρόγραμμα 

ELEVATION αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικού 

περιεχομένου για τους πόρους IO1, IO2 και IO3. 

Το πρώτο παραδοτέο είναι μια δέσμη με 24 θεματικούς 

πόρους εκπαίδευσης μικρής διάρκειας για την απόκτηση 

βασικών δεξιοτήτων που ενσωματώνουν μάθηση για 

καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέματα, ψηφιακά και 

κοινωνικά μέσα, τον αθλητισμό και τα χόμπι. 

Το δεύτερο παραδοτέο του προγράμματος είναι ένα 

πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και ένα εγχειρίδιο για την υποστήριξη των 

εκπαιδευτών ενηλίκων και των κοινοτικών εκπαιδευτών 

τα οποία θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν το πλήρες 

δυναμικό των παρεχόμενων ενσωματωμένων πηγών 

μάθησης. 

Το τρίτο παραδοτέο είναι ένα εγχειρίδιο σχεδιασμού 

κοινοτικού εκπαιδευτικού φεστιβάλ που περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα σχέδια και πόρους για μια τέτοια 

οργάνωση. 

 

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ 2ο 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ELEVATION! 
 

 

 

Βρείτε πληροφορίες για: 

• το πώς προχωρά το 

ELEVATION  

• τη δεύτερη διεθνή συνάντηση 

των εταίρων 

• τα παραδοτέα του 

προγράμματος 

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ… 

Κατά τους επόμενους μήνες, 

προγραμματίζουμε: 

• να συνεχίσουμε με την 

ολοκλήρωση της 

Ενδοϋπηρεσιακής Εκπαίδευσης 

και του εγχειριδίου 

• να αναπτύξουμε τους 

Θεματικούς πόρους μικρής 

διάρκειας 

• να συναντηθούμε ξανά στις 28 

Αυγούστου στο Πόρτο της 

Πορτογαλίας για να 

συζητήσουμε τα επόμενα 

βήματα του προγράμματος. 
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2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ RZESZÓW ΤΗΣ 

ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

Οι εταίροι του ELEVATION συναντήθηκαν στο 

Rzeszów της Πολωνίας για τη Δεύτερη Διεθνή 

Συνάντηση των Εταίρων στις 24 Φεβρουαρίου 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
Η δεύτερη διεθνής συνάντηση του  προγράμματος 

Elevation διοργανώθηκε από το INNEO (The Center for 

Training and Research) – ο εταίρος μας στην Πολωνία. 

Το INNEO - είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα το 

Rzeszów (Πολωνία). Η κύρια αποστολή του οργανισμού 

είναι η παροχή εκπαίδευσης και η διεξαγωγή ερευνών για 

την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει εμπειρογνωμοσύνη στην αγορά 

εργασίας, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και τις 

δημιουργικές βιομηχανίες. 

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων ξεκίνησε 

με μια σύντομη ανασκόπηση του 

προγράμματος - παραδοτέα, στόχοι, 

χρονοδιάγραμμα και γενική ανάπτυξη. 
 

Η συνάντηση περιλάμβανε αρκετές συζητήσεις 

σχετικά με τους πόρους που αναπτύχθηκαν 

από όλους τους εταίρους του ELEVATION 

κατά τους προηγούμενους μήνες. 
 

Οι εταίροι παρουσίασαν ένα σχέδιο πλαισίου 

για την ανάπτυξη πόρων που περιλαμβάνει 

το 3ο παραδοτέο του προγράμματος. Στη 

συνέχεια, ανέλυσαν και συζήτησαν την 

προστιθέμενη αξία του Εισαγωγικού 

Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(2ο παραδοτέο) για ενήλικες που δεν έχουν 

εύκολη πρόσβαση στη δια βίου μάθηση. 

Έπειτα, οι εταίροι συζήτησαν για το 3ο 

παραδοτέο και συμφώνησαν όσον αφορά στη 

λειτουργικότητα της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής μάθησης. 
 

Επιπλέον, η κοινοπραξία συζήτησε θέματα 

διαχείρισης και άλλα τεχνικά ζητήματα 

σχετικά με το πρόγραμμα.  
 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αποσαφήνιση 

της  κατανομής των καθηκόντων μεταξύ των 

εταίρων και ορισμό χρονοδιαγραμμάτων για 

τους επόμενους μήνες.  

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/ 


