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ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ELEVATION!
ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ
•

Τα νέα του έργου

Οι εταίροι του έργου είναι στην ευχάριστη θέση να σας

•

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ενημερώσουν ότι μετά από μήνες σκληρής δουλειάς

•

Το έργο σε σχέση με τον Koρωνοϊό

έχουν επιτύχει τα ακόλουθα σε σχέση με την ανάπτυξη

•

Τα επόμενα βήματα

του έργου:
✓ Ανάπτυξη των σύντομων εκπαιδευτικών πόρων
(Οδηγοί

Εκπαιδευτών

Ενηλίκων,

Βιβλία

Μαθητών, Ερωτήσεις Αξιολόγησης, και βίντεο)
(IO1)
✓ Ανάπτυξη του ενδοϋπηρεσιακού προγράμματος
εκπαίδευσης και κατάρτισης και του εγχειριδίου
αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης (IO2)
✓ Ανάπτυξη

του

Εγχειριδίου

για

τον

Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Κοινοτικού
Φεστιβάλ (IO3)
✓ Ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (IO4)
✓ Πραγματοποίηση

του

Διαδικτυακού

Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (C1)
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Η ΝΕΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Όπως κάθε άλλος τομέας της ζωής, το έργο
ELEVATION
και
η
ανάπτυξή
του
παρεμποδίστηκαν από τον COVID19. Ωστόσο,
όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι εκεί έξω, οι
εταίροι έπρεπε να προσαρμοστούν. Ήταν
δύσκολο, αλλά οι εταίροι έχουν συνηθίσει να
δημιουργούν υλικά εξ αποστάσεως. Εξάλλου, μια
στρατηγική κοινοπραξία Erasmus+ έχει να κάνει
με την εργασία εξ αποστάσεως και με
διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες. Οι εταίροι
αναγκάστηκαν να ακυρώσουν μια συνάντηση
διά ζώσης στη Λευκωσία και να φιλοξενήσουν τη
συνάντηση μέσω διαδικτύου. Ήταν μια γόνιμη
συνάντηση όπου κυριολεκτικά συζητήθηκαν όλα
όσα έπρεπε να συζητηθούν.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free
version)

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε κυρίως από
μέλη του κροατικού εταίρου - Callidus.
Πραγματοποιήθηκε με διαδραστικό τρόπο
και οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η
κατάρτιση ήταν πολύ ελκυστική και
προετοίμασε τους εκπαιδευτές ενηλίκων να
εφαρμόσουν αποτελεσματικά το υλικό του
έργου με την ομάδα-στόχο.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ…
Κατά τους επόμενους μήνες, κάθε εταίρος θα
φιλοξενήσει

ένα

Φεστιβάλ

Κοινοτικής

Μάθησης στην περιοχή του, με συγκεκριμένο
στόχο την εμπλοκή περιθωριοποιημένων
ομάδων-στόχων σε οικεία περιβάλλοντα. Τα
φεστιβάλ

αυτά

προγραμματίζεται

να

πραγματοποιηθούν τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το
πρόγραμμα
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης (C1) που επρόκειτο αρχικά να
πραγματοποιηθεί
στην
Ιρλανδία,
δυστυχώς λόγω της συνεχιζόμενης
κατάστασης
της
πανδημίας,
έγινε
διαδικτυακά από τις 23 έως τις 26 Μαρτίου
στην πλατφόρμα Microsoft Teams.

Αν οι εταίροι επιθυμούν τα προτεινόμενα
φεστιβάλ κοινοτικής μάθησης μπορούν να
γίνουν ετήσιες εκδηλώσεις στην τοπική τους
κοινότητα.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
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/
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