
 Ενηµερωτικό δελτίο #4 

©GETTHERE2016 – Όλες οι απόψεις που  
εκφράζονται είναι του συγγραφέα και δεν  
αντιπροσωπεύουν εκείνες της ΕΕ. 	    

Καλώς ήλθατε στο τέταρτο ενηµερωτικό δελτίο για το χρηµατοδοτούµενο έργο Erasmus+ GET 
THERE. Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα πρότυπο έργο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
απασχολησιµότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. www.getthereproject.eu  
 

 
Οι εταίροι συναντηθήκαµε πρόσφατα στο 
Valladolid της Ισπανίας για την τρίτη συνάντηση 
µας, το Νοέµβριο του 2016, µε συµµετοχή από 
όλες τις συµµετέχουσες οργανώσεις - ASDAN, 
ISQ, CARDET, ΙΕΚΕΠ, INFODEF και Diagrama 
(Europeace Youth). 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής µας 
ολοκληρώσαµε τις εργασίες στο Εγχειρίδιο του 
έργου, τόσο στα αγγλικά όσο και στις εθνικές 
εκδόσεις, γεγονός σηµαντικό για το σηµείο που 
βρισκόµαστε τώρα, έχοντας καλύψει πλέον του 
µισού δρόµου από το διετές έργο µας. Όπως 
πάντα, η ιστοσελίδα µας µεταφέρει τις 
ανανεωµένες ειδήσεις, συµπεριλαµβανοµένου 
του φυλλαδίου του έργου και, το σηµαντικότερο, 
το Εγχειρίδιο του έργου, το οποίο είναι έτοιµο για 
χρήση www.getthereproject.eu. Θα αντιληφθείτε 
ότι οι αναρτήσεις µας στο twitter @get_there15 
προωθούν το έργο σε όλους τους διεθνείς 
εταίρους µας. 
 
Για το 2017 βασικές δράσεις θα είναι η κατάρτιση 
των εξωτερικών συνεργατών στην «εκπαίδευση 
εκπαιδευτών», καθώς επίσης και η πιλοτική 
εφαρµογή απευθείας µε τους δικαιούχους, 
χρησιµοποιώντας τα περιεχόµενα του Οδηγού. 
Θα ολοκληρωθεί επίσης το Πλαίσιο Ικανοτήτων 
για κάθε θεµατικό αντικείµενο, επιτρέποντας την  

 
πλήρη κατανόηση των επιπέδων και των 
µαθησιακών αποτελεσµάτων, ώστε να 
µεγιστοποιηθεί η µεταφορά τεχνογνωσίας και ο 
αντίκτυπος του έργου GET THERE συνολικά. 
Αυτό έχει πλέον οριστικοποιηθεί στην αγγλική 
γλώσσα, ενώ οι µεταφράσεις θα διατεθούν από 
τις αρχές Μαρτίου 2017 και πάλι µέσω της 
ιστοσελίδας του έργου. 
 
Τέλος έχουµε λάβει µια εξαιρετική έκθεση από 
την Εθνική Υπηρεσία για την ενδιάµεση 
αξιολόγηση της πορείας µας που αντικατοπτρίζει 
τις προσπάθειες και τις ικανότητες όλων των 
εταίρων που συµµετέχουν στο έργο. Η Εθνική 
Υπηρεσία εντυπωσιάστηκε από τις εργασίες που 
έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, καθώς και 
από την οµαλή λειτουργία του Έργου. Ελπίζουµε 
να τα πάµε ακόµη καλύτερα στο δεύτερο µέρος 
του έργου. Κατευθυνόµαστε επίσης ολοταχώς 
προς ένα πολλά υποσχόµενο, γεµάτο δράση 
Τελικό Συνέδριο σε ένα κορυφαίο συνεδριακό 
χώρο στο κεντρικό Λονδίνο, στις 9 Ιουνίου 2017. 
Αν θα θέλατε να παρευρεθείτε, παρακαλούµε 
στείλτε µήνυµα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
adriansladdin@asdanteam.org.uk ή 
laida.quijano@diagrama.org για να κάνετε 
κράτηση. Όµως βιαστείτε. Οι θέσεις είναι 
αυστηρά περιορισµένες ! 


