
 Ενηµερωτικό δελτίο #5 

©GETTHERE2017 – Όλες οι απόψεις που  
εκφράζονται είναι του συγγραφέα και δεν  
αντιπροσωπεύουν εκείνες της ΕΕ. 	    

Καλώς ήλθατε στο πέµπτο και τελευταίο ενηµερωτικό δελτίο για το έργο GET THERE που 
χρηµατοδοτήθηκε από το Erasmus +. Στόχος µας ήταν να δηµιουργήσουµε ένα πρωτοποριακό 
πρόγραµµα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιµότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Πραγµατοποιήσαµε πρόσφατα στο Λονδίνο για την τέταρτη και τελική συνάντηση των εταίρων 
µας τον Ιούνιο του 2017, µε τη συµµετοχή όλων των συµµετεχόντων οργανισµών – ASDAN, 
ISQ, CARDET, IEKEP, INFODEF και Diagrama (Youth Europeace). Στόχος µας είναι να 
δηµιουργήσουµε ένα πρότυπο έργο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιµότητας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. www.getthereproject.eu  
 

Το πιο σηµαντικό, είχαµε επίσης την Τελική 
Διάσκεψη του έργου µας στο Λονδίνο, στην 
οποία είχαµε µια σειρά παρουσιάσεων στο 
Europa House. Παρουσιάστηκαν µελέτες 
περιπτώσεων από το έργο, 
συµπεριλαµβανοµένων εκπαιδευτών και 
ωφελούµενων, καθώς και εµπειρογνώµονες από 
άλλα προγράµµατα Erasmus +, εργοδότες και 
εταίροι στο έργο. Ήταν µια υπέροχη µέρα µε 
πρακτικές επιδείξεις για κάποιες από τις 
δραστηριότητες του έργου, όλες µε έναν 
κατάλληλο τρόπο ώστε να γιορτάσουµε τα 
επιτεύγµατα µας! 
 
Κατά τη διάρκεια του 2017, εκπαιδεύσαµε 
εξωτερικούς συνεργάτες στις εκπαιδευτικές 
συναντήσεις µας αλλά και εκπαιδεύσαµε άµεσα 
τους ωφελούµενους χρησιµοποιώντας το 
περιεχόµενο από το Εγχειρίδιο Έργου. Έχουµε 
επίσης ολοκληρώσει τον πίνακα ικανοτήτων για 
κάθε τοµέα, επιτρέποντας την πλήρη κατανόηση 
των επιπέδων και των µαθησιακών 
αποτελεσµάτων, ώστε να µεγιστοποιηθεί η 
απόδοση και ο αντίκτυπος του έργου GET 
THERE συνολικά (υπάρχει διαθέσιµο στην 
αγγλική γλώσσα µε µεταφράσεις µέσω της 
ιστοσελίδας). Θα υπάρξει επίσης 
ανατροφοδότηση για όλες τις δραστηριότητες 
που εκτελούνται από κάθε οργανισµό εταίρο. 
 
Τέλος, ετοιµάζουµε την τελική έκθεση έργου από 
την Εθνική Μονάδα, η οποία θα αντικατοπτρίζει 
τις προσπάθειες και τις ικανότητες όλων των 
εταίρων που συµµετέχουν στο έργο. Η Μονάδα 
είχε προηγουµένως εντυπωσιαστεί από τις 
εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και 
από την οµαλή λειτουργία του Έργου. Ελπίζουµε 

ότι η τελική έκθεση θα λάβει παρόµοια έγκριση 
και ότι η κληρονοµιά του έργου θα είναι 
µακρόχρονη. 
 
Όπως πάντα, ο ιστότοπός µας διαθέτει 
ενηµερωµένες ειδήσεις, όπως το φυλλάδιο του 
έργου και, το σηµαντικότερο, το Εγχειρίδιο το 
οποίο είναι έτοιµο για χρήση. Θα βρείτε το twitter 
µας που προωθεί το έργο σε όλους τους διεθνείς 
εταίρους µας. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε µε το info@iekep.gr  
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