
Βοηθήστε μας να σας κατανοήσουμε καλύτερα, ώστε να
βρούμε κατάλληλους τρόπους να σας ενημερώσουμε για
τις ποικίλες ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων από τις
οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε .
Υποστηρίξτε μας στη δημιουργία κατάλληλων για εσάς
μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Βοηθήστε μας να καταλάβουμε εάν οι προγραμματισμένες
μαθησιακές δραστηριότητες του MASTER είναι κατάλληλες
για εσάς.
Προωθήστε το πρόγραμμα Master και την εμπειρία σας σε
αυτό προτείνοντάς το και σε άλλους.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
Τι μπορεί να κάνει το MASTER για μένα;
Το  Master μπορεί να σας βοηθήσει να είστε η καλύτερη εκδοχή
του εαυτού σας, εισάγοντας σας σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες
που μπορούν να βελτιώσουν την κατάστασή σας στην αγορά
εργασίας και να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή σας.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω το MASTER;

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συγγραφέων της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για έκδοση απλού κείμενου αυτού του
φυλλαδίου, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.master-
project.it ή επικοινωνήστε μαζί μας στο euprojects [at] azione.com.

www.master-project.it

@eumasterproject @eumaster-project



Συμμετέχοντας στην επιτροπή ενδιαφερομένων φορέων.
Κοινοποιώντας στο δίκτυό τους τα αποτελέσματα του έργου.
Παρακολουθώντας τους δικαιούχους και ενθαρρύνοντας τους να
συμμετάσχουν.
Υποστηρίζοντας την υλοποίηση της προσέγγισης
ενδιαφερομένων φορέων και συμβάλλοντας τελικά στη
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.
Διασφαλίζοντας τη δυνατότητα μετάβασης του MASTER και σε
άλλους εκπαιδευτικούς τομείς που ασχολούνται με άτομα με
χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στο MASTER; 

Τι μπορεί να κάνει το MASTER για τους παρόχους
εκπαίδευσης ενηλίκων;
Παρέχει μια εγκάρσια στρατηγική προσέγγισης, την οποία οι
πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να αναπτύξουν για να
προσελκύσουν και να απασχολήσουν στις ομάδες-στόχους τους,
αυξάνοντας τελικά την ακρίβεια και την πρακτικότητα της
εκπαίδευσης τους.

Ποια είναι η διάρκεια του MASTER;
Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί
τον Απρίλιο του 2022. 

Ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος;
Ηδημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου για τη διευκόλυνση
και τη στήριξη της συμμετοχής ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο
ειδίκευσης σε επίσημες ευκαιρίες εκπαίδευσης/κατάρτισης αποτελεί
αποτελεσματικό μέτρο. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί ορίζοντας
στρατηγικές προσέγγισης και την ανάπτυξη μαθησιακών
μεθοδολογιών / εργαλείων που βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση για
την αύξηση της αυτογνωσίας και της προσωπικής, κοινωνικής και
μαθησιακής ικανότητας.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Συνεργάτης του έργου:

ΤΟ ΈΡΓΟ

www.master-project.it


