
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ELEVATION

Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των ενηλίκων 
που βρίσκονται στα όρια

της διά βίου μάθησης



Η ιδέα πίσω από το έργο

• Το έργο ELEVATION προτείνει την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου και εξατομικευμένου νέου πλαισίου 
μάθησης για να προσελκύσει όσους είναι περισσότερο 
απομακρυσμένοι από την επικρατούσα τάση της κοινωνίας 
να επανέλθουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

• Το έργο θα χρησιμοποιήσει μια νέα προσέγγιση που 
επιδιώκει πιο ανοικτές και επεκτατικές παροχές, που 
βασίζονται σε τεχνικές ενσωματωμένης μάθησης και 
ανοικτά φεστιβάλ κοινοτικής μάθησης



• παροχή πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες ενηλίκων, ιδίως εκείνων που δεν 
διαθέτουν βασικές δεξιότητες ή έχουν χαμηλό επίπεδο 
ή δεν διαθέτουν προσόντα

• να λειτουργήσει η εκπαίδευση για τις 
περιθωριοποιημένες ομάδες για να υποστηρίξει την 
ένταξή τους στην κοινωνία και την οικονομία

Στόχοι του έργου



Ομάδες στόχοι

• Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθες: 

• Εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων που θα επωφεληθούν 
από την ενδoϋπηρεσιακή κατάρτιση

• Ενήλικες περιορισμένης ειδίκευσης, μετανάστες, 
πρόσφυγες, εθνοτικές μειονότητες, κ.λπ.



• Το έργο διαρκεί 24 μήνες

• Η κοινοπραξία αποτελείται από 6 εταίρους και 1 
συνεργαζόμενο εταίρο.

Bασικές πληροφορίες



Συναντήσεις εταίρων

5 Συναντήσεις εταίρων:

• TNM1 – Ιρλανδία (Σεπτ. 2019)

• TNM2 – Πολωνία (Φεβρ. 2020)

• TNM3 – Πορτογαλία (Αυγ. 2020)

• TNM4 – Κύπρος (Φεβρ. 2021)

• TNM5 - Κροατία (Αυγ. 2021)



5 Πνευματικά πακέτα:

• IO1 – Θεματικοί πόροι μικρής διάρκειας για την απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων

• IO2 – Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
εγχειρίδιο

• IO3 – Πλαίσιο σχεδιασμού εκπαιδευτικού φεστιβάλ

• IO4 – Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

• IO5 – Κείμενο πολιτικής

Πνευματικά πακέτα



Γεγονότα διάχυσης και κοινοποίησης

Γεγονότα διάχυσης και κοινοποίησης:

• 6 κοινοτικά εκπαιδευτικά φεστιβάλ σε κάθε χώρα – Μάης 2021

• Τελικό συνέδριο στην Κροατία – Αύγουστος 2021



Εκπαιδευτικό γεγονός

• Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση με τη συμμετοχή 12 
συμμετεχόντων(2 εκπρόσωποι από κάθε 
οργανισμό) που θα διοργανωθεί στην Ιρλανδία.
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