
                   

 
 

Πειραιάς 07.06.2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Το Project Upgrade, “UP skillinG Refugees and aDult Educators”, 2018-1-EL01-KA204-047774, είναι 
ένα πρόγραμμα δράσης Erasmus + KA2 χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δράση 
αφορά στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ οργανισμών και Πανεπιστημίων στον τομέα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, με στόχο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην ΕΕ, προκειμένου να τους βοηθήσει 
μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να ενσωματωθούν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας 
της ΕΕ. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

• Πανεπιστήμιο Πειραιά (GR) 
• Enoros Consulting Ltd (CY) 
• European Association of Career Guidance (CY) 
• ΜΚΟ Οργάνωση Γη (GR) 
• Haute ecole de la Province de Liege (ΒΕ) 
• UNIMED - Unione Delle Universita Del Meditarraneo (IT) 

Αυτό το έργο δίνει την ευκαιρία σε πρόσφυγες / μετανάστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία, 
επωφελούμενοι από μια ευέλικτη και ενημερωμένη εμπειρία εκπαίδευσης σε βασικά θέματα που 
σχετίζονται με τον πολιτισμό της ΕΕ, σχετικές δεξιότητες στον τομέα της εργασίας, soft skills, 
γλωσσική υποστήριξη και εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων, EU Skills Profile Tool. 

Οριζόντια προτεραιότητα του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της πολυπολιτισμικής 
ικανότητας των εκπαιδευτικών ενηλίκων να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της μάθησης μέσω μιας 
μεθοδολογίας επάνω στην διαπολιτισμική επικοινωνία που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν 
ένα περιεκτικό, ενεργό και ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον με χαμηλό επίπεδο άγχους που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεταναστών / προσφύγων. 

Οι καινοτομίες και η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι δεν επιδιώκει απλώς την 
εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και προσφύγων / μεταναστών. Το έργο υπερβαίνει το 
πρόγραμμα κατάρτισης καθώς ενσωματώνει την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας της ΕΕ, 
την πρόσβαση στο OLS (Linguistic Support Tool) και τη χρησιμότητα του EU Skills Profile Tool. 

Για τους σκοπούς αυτούς, μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ResupportMi e-tool  έχει 
δημιουργηθεί η οποία απευθύνεται σε πρόσφυγες/μετανάστες και εκπαιδευτές ενηλίκων  ή 
επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες / μετανάστες. 

Στο ResupportMi e-tool, πρόσφυγες/μετανάστες μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις μέσω 
εξειδικευμένων μαθημάτων προκειμένου να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην αγορά 
εργασίας. Επίσης δίνεται ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων από το Πανεπιστήμιο 
του Πειραιά! Τελικός στόχος είναι η αύξηση των ευκαιριών για την επαγγελματική  ανάπτυξη και η 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους με σκοπό την απασχολησιμότητα. 

Τα διαθέσιμα μαθήματα που απευθύνονται σε πρόσφυγες/μετανάστες μέσω του ResupportMi e-
Tool είναι: 

• Ενότητα 1: Διαφορετικές ταυτότητες και πολιτισμοί στην Ευρώπη  



                   

 
 

• Ενότητα 2: Τομείς δεξιοτήτων 
o Τομέας Γεωργίας 
o Είσοδος στη βιομηχανία τροφίμων 
o Τομέας Υγείας 

• Ενότητα 3: Soft Skills   
o Πώς να πετύχετε στην αναζήτηση εργασίας σας 
o Τοποθετήστε τον εαυτό σας στην εργασία 

o Επιτυχία μια δουλειά συνέντευξη 
• Ενότητα 4: Γνωρίστε το Εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ και OLS  

 
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα ResupportMi e-tool που απευθύνεται σε πρόσφυγες είναι διαθέσιμη 
σε όλες της γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά), στα Αγγλικά και στα Αραβικά. 
 

Επίσης μέσω του ResupportMi e-tool προσφέρονται εκπαιδευτικά μαθήματα σε εκπαιδευτές 
ενηλίκων και επαγγελματίες που απασχολούνται με πρόσφυγες/μετανάστες σχετικά με την 
ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας τους ώστε να καταστεί η επικοινωνία 
αποτελεσματικότερη όταν εκπαιδεύουν πρόσφυγες και μετανάστες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Το ResupportMi e-tool μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπλέον εργαλείο για το εκπαιδευτικό 
τους υλικό και να βοηθήσουν τους πρόσφυγες / μετανάστες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, 
να μάθουν για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, τις διαφορετικές ταυτότητες και πολιτισμούς στην Ευρώπη 
και να γνωρίσουν άλλα χρήσιμα εργαλεία της ΕΕ που θα τους βοηθήσει στην ομαλότερη ένταξή τους 
στην ΕΕ . 

Βασικά μαθήματα στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία μέσω του ResupportMi e-Tool είναι: 

1. Διαπολιτισμική Κατανόηση 

2. Ο πολιτισμός είναι ένας διανοητικός προγραμματισμός 

3. Οι πολιτιστικές διαστάσεις του Geert Hofstede & η Διαπραγμάτευση σε διαπολιτισμικό 
πλαίσιο 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα ResupportMi e-tool που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και 
επαγγελματίες που απασχολούνται με πρόσφυγες και μετανάστες είναι διαθέσιμη σε όλες της 
γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά) και  στα Αγγλικά. 
 

Δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες που απασχολούνται με 
πρόσφυγες/μετανάστες να γίνουν Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Διαπολιτισμικής 
Επικοινωνίας  μέσω του ResupportMi e-Tool χωρίς να πληρώσουν κάποιο 
αντίτιμο!   

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος https://upgrade-erasmus.eu/ και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ResupportMi e-
tool http://eclass.upgrade-erasmus.eu/ 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://upgrade-erasmus.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://eclass.upgrade-erasmus.eu/

