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Ας πρασινίσουμε, ψηφιοποιήσουμε και ζωντανέψουμε
τις αγροτικές περιοχές χωρίς αποκλεισμούς!
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Το Up-Rural είναι μια  χρηματοδοτοτούμενη από το Erasmus+ συνεργασία
μεταξύ 7 εταίρων σε 6 χώρες - Ιρλανδία, Ρουμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος,

Ισπανία.
Πρόκειται για ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο με σκοπό την αύξηση του αριθμού των
εκπαιδευμένων Λειτουργών Κοινοτικής Ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές ολόκληρης της
Ευρώπης. Η κατάρτιση θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη μειονεκτικών και ευάλωτων
ομάδων στις περιοχές των εταίρων. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2023 οι Συμμετέχοντες θα ασχοληθούν σε βάθος με ένα
διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης υπό την καθοδήγηση προσωπικού των εταίρων
και θα συμμετάσχουν σε ένα διακρατικό πρόγραμμα εκμάθησης μέσω εργασίας. 

Ο επικεφαλής εταίρος, Asociația GAL
Napoca Porolissum, Ρουμανία καλωσόρισε
τους εταίρους από την Ιρλανδία, τη Ρουμανία,
την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, με
τους εταίρους από την Κύπρο να συμμετέχουν
διαδικτυακά,  

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 25-27 ΜΑΪΟΥ 2022
για να συναντηθούν και να συμφωνήσουν το
πλάνο και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Οι
εταίροι επισκέφτηκαν επίσης το Εθνογραφικό
πάρκο "Romulus Vuia", το οποίο έδωσε μια
αίσθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
της περιοχής. 

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους οι
εταίροι θα εργαστούν πάνω στην ανάλυση
των αναγκών για κατάρτιση στο χώρο
εργασίας, δημιουργώντας πρόγραμμα
σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό καθώς και
μία διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης. 



Γνωρίστε τους
εταίρους μας

Napoca Porolissum, ο επικεφαλής εταίρος, είναι μία
σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και λειτουργεί ως
ΜΚΟ στη Ρουμανία. Η περιοχή LAG Napoca Porolissum
περιλαμβάνει 13 κοινότητες και 1 πόλη. Όλες οι ATU
βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της επαρχίας  Cluj, κυρίως
στην περιοχή των όρεων Apuseni. Κύριος στόχος της είναι  
να βελτιώσει και να αναπτύξει την περιοχή και την
κοινότητα μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω.  
Ο στόχος αυτός σχετίζεται με την Τοπική Αναπτυξιακή
Στρατηγική   και βασίζεται στις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας. Υποστηρίζει και υλοποιεί έργα με ευρωπαϊκή
κυρίως χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος LEADER,
με κύριο στόχο την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. 

Ballyhoura Development CLG., ο Ιρλανδός εταίρος,
είναι μια καθοδηγούμενη από την κοινότητα Τοπική
Αναπτυξιακή Εταιρεία και εγγεγραμένο φιλανθρωπικό
σωματείο που συνεργάζεται  με κοινότητες, οικογένειες,
άτομα και επιχειρήσεις στην περιοχή Ballyhoura του
ανατολικού Limerick and του Βόρειου Cork. Η εταιρεία
έχει διαχειριστεί, συντονίσει και υλοποιήσει με
επιτυχία ένα ευρύ φάσμα εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων από την ίδρυσή της το 1989.  Το όραμα:
Ενδυναμωμένες, χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες με
διαφοροποιημένη οικονομία. 

EDUFOR, ο δεύτερος Ρουμάνος εταίρος, είναι μια ΜΜΕ που
ειδικεύεται στην ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής
μάθησης και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τον
τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων/επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα
ηλεκτρονικής μάθησης (SCROM) και ποικίλα επαγγελματικά
λογισμικά. Με εμπειρία συμμετοχής σε έργα Erasmus+,
επικεντρώνονται στο σχεδιασμό ποιοτικών μαθημάτων, στην
πιστοποίηση και στη συνεχή βελτίωση της τρέχουσας
προσφοράς, καθώς και στη συμβουλευτική για τη συγγραφή
προτάσεων Erasmus+ για τους προαναφερόμενους τομείς
της εκπαίδευσης. 
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Exeo Lab, ο Ιταλός εταίρος, είναι μια ΜΜΕ που
οραματίζεται μια κοινωνία με γνώμονα τη
βιωσιμότητα, προτάσσοντας την τοπική ανάπτυξη
ως κλειδί για την προσέλκυση  έργων, δεξιοτήτων,
ευκαιριών και δικτύων για την ανάπτυξη της
κοινότητας. Αποτελούμενη  από ειδικούς σε
θέματα πολιτικής, με υπερδεκαετή εμπειρία στη
συμβουλευτική δημοσίων και ιδιωτικών φορέων,
εξειδικεύεται στην έρευνα και περιφερειακή
ανάλυση για την υποστήριξη σχεδιασμού
πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Υιοθετώντας τη χρήση
καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών η Exeo
lab παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε ΜΜΕ και
καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.

GEINNOVA, ο Ισπανός εταίρος, είναι ένα κέντρο
κατάρτισης που ειδικεύεται στην επιχειρηματικότητα,
στην ηγεσία, στην ηλεκτρονική μάθηση και στις
διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης. Με πάνω από 20
χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, εστιάζει
ειδικότερα στην προσπάθεια για κοινωνική
ενσωμάτωση, ισότητα φύλων, απασχολησιμότητα,
βιωσιμότητα και ψηφιοποίηση, ενώ παρέχει ως
εμπειρογνώμονας  συμβουλευτική και κατάρτιση σε
εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιους διοικητικούς
φορείς. 

Spain

Greece

Innovation Hive, ο Έλληνας εταίρος, είναι μια ΜΚΟ που
επιδιώκει να δημιουργήσει μια συμβιωτική συμμαχία
μεταξύ κοινωνίας, ακαδημαϊκής κοινότητας και
βιομηχανίας. Στόχος της είναι να εντοπίζει λύσεις σε
προκλήσεις, να επιτυγχάνει ανάπτυξη και αειφορία
μεγιστοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία
μέσω καινοτόμου έρευνας και εκπαίδευσης. Επιδιώκει
την  συμμετοχή όλων των φορέων μέσω της χρήσης
μεθοδολογιών συλλογικής δημιουργίας. Ενεργή στο
πεδίο της επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας,
επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική
συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 

SYNTHESIS, ο Κύπριος εταίρος, είναι ένα κέντρο έρευνας
& ανάπτυξης που εκκινεί και υλοποιεί έργα με
κοινωνικό αντίκτυπο με έμφαση στην κοινωνική ένταξη.  
Είναι ο κορυφαίος οργανισμός στην Κύπρο στους τομείς
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής
καινοτομίας. Ίδρυσε και διαχειρίζεται το HUB NICOSIA,
ένα εκπαιδευτικό κέντρο και μια κοινότητα οργανισμών
με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς
στόχους.

Cyprus
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Το Synthesis Centre for Research & Education φιλοξένησε πρόσφατα στη
Λευκωσία μια συνάντηση διαχείρισης έργου. Μαζί με τους εκπροσώπους του
εταίρου υποδοχής στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ballyhoura
Development CLG (Ιρλανδία), του επικεφαλής εταίρου  Asociația GAL Napoca
Porolissum (Ρουμανία), της Edufor (Ρουμανία),  της Exeo Lab (Ιταλία), του
GEInnova (Ισπανία) και της Innovation Hive (Ελλάδα).
Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της ερευνητικής αναφοράς, η οποία
θα δημοσιευτεί σύντομα, και στον προγραμματισμό της επόμενης φάσης  του έργου,
η οποία θα εστιάσει στην ανάπτυξη μαθησιακών ενοτήτων και σε δράσεις μάθησης,
διδασκαλίας και κατάρτισης (LTTA).

LTTA, Σαραγόσα, Ισπανία
2, 3 & 4 Νοεμβρίου

Το Γίνε Ψηφιακός Εκπαιδευτής θα
φιλοξενηθεί από την Geinnova.
Εκπρόσωποι των εταίρων θα
παρακολουθήσουν 3ήμερη κατάρτιση με
στόχο να  αναπτύξουν ψηφιακές
δεξιότητες που θα επιτρέψουν τον
σχεδιασμό, την προετοιμασία και την
παράδοση ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού για  το μάθημα "Λειτουργός
Κοινοτικής Ανάπτυξης". Η κατάρτιση  θα
παρασχεθεί  από την Geinnova και την
Edufor και θα περιλαμβάνει την
καλλιέργεια δεξιοτήτων για σχεδιασμό
διδασκαλίας και   τη δημιουργία
περιεχομένου με  τη χρήση
εξειδικευμένου λογισμικού Moodle,
Vyond και Articulate storyline. 

https://www.synthesis-center.org/
https://www.ballyhouradevelopment.com/
https://napocaporolissum.ro/
http://www.edu-for.eu/
https://www.exeolab.it/en/home-exeo-lab-en/
https://www.geinnovacion.com/en/7325-2/
https://innovationhive.eu/


60 Εκπαιδευμένοι 
 Συμμετέχοντες
4 Μαθησιακές Ενότητες
(Ψηφιακά Σήματα)
40 ώρες διαδικτυακής 
 διαδραστικής εκμάθησης 
5 ημέρες Μαθητείας  μέσω
Εργασίας για Μελλοντική
Απασχόληση

UP-RURAL 2023

 Τους επόμενους μήνες η ομάδα έργου θα αναζητήσει συμμετέχοντες από
αγροτικές κοινότητες για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης
Λειτουργών Κοινοτικής Ανάπτυξης. Αυτό θα περιλαμβάνει μια 5ήμερη πρακτική
άσκηση στη Ρουμανία και στην Ιρλανδία.

60 συμμετέχοντες, που αντιμετωπίζουν κοινωνικό-οικονομική και αγροτική
μειονεκτικότητα, από όλες τις περιοχές των εταίρων, θα κληθούν να συμμετάσχουν 
 στο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης για να γίνουν καταρτισμένοι Λειτουργοί
Κοινοτικής Ανάπτυξης. 

Οι επιτυχόντες του προγράμματος θα λάβουν ψηφιακή πιστοποίηση καθώς επίσης 
 και την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε Μαθητεία μέσω Εργασίας για μελλοντική
απασχόληση στη Ρουμανία και την Ιρλανδία. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/
https://up-rural.eu/
https://www.facebook.com/UP-RURAL-Lets-green-digital-and-animate-rural-inclusive-territories-101491795967135?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/channel/UC4dn84l9NsBuhM31NS_EfFA

