
Συμμετοχή ομάδας του ΕΚΚΕ σε σεμινάριο κατάρτισης στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού έργου MaxiPAC 

 

Το έργο MaxiPAC (ακρωνύμιο για το Maximizing Previously Acquired Competences) 

αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εισαγωγής υπηκόων τρίτων χωρών και προσφύγων σε Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό γνώσεις και δεξιότητες που αυτοί έχουν ήδη αποκτήσει. Στόχος του έργου είναι η 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

των ενδιαφερομένων, υποστηριζόμενη από κοινές διοικητικές διαδικασίες και σύγχρονα 

εργαλεία e-Learning. Επισημαίνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Erasmus+ 

(http://www.maxipac.eu/). Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ομάδα εργασίας του ΕΚΚΕ 

αποτελούμενη από τον Διευθυντή του ΙΚΕ, Απόστολο Γ. Παπαδόπουλο, την Αλέκα Θεοφίλη, 

τον Άγγελο Τραμουντάνη, τη Λουκία-Μαρία Φρατσέα και τη Χριστίνα Φρέντζου συμμετείχε σε 

συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου, καθώς επίσης και σε σεμινάριο κατάρτισης που 

πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Thomas More μεταξύ 27/9/2021 και 

1/10/2021. 

Το έργο υλοποιείται με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Thomas More (Βέλγιο) και 

συμμετέχοντες φορείς το Πανεπιστήμιο του Μπάρι (Universita Degli Studi Di Bari – 

ALDOMORO) (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο του Λάπλαντ (LapinYliopisto) (Φινλανδία), την 

οργάνωση AEGEE- European Student Organization (Βέλγιο) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών (ΕΚΚΕ), το οποίο συνεισφέρει στο έργο αξιοποιώντας την ερευνητική του εμπειρία 

στο πεδίο της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών και προσφύγων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση καθώς επίσης και την τεχνογνωσία που διαθέτει στον σχεδιασμό και την 

υποστήριξη  ψηφιακών δομών e-Learning. 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου κατάρτισης όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ 

συμμετείχαν σε κατάλληλα οργανωμένες συζητήσεις, επιμέρους ομάδες εργασίας, παιχνίδια 

ρόλων και δημιουργικές αλληλεπιδράσεις, που είχαν σκοπό να εξασφαλιστεί η ισότιμη 

ανταλλαγή απόψεων, η διάδραση μεταξύ των φορέων και η μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με 

τις ενέργειες που θα γίνουν στα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα, οι 

συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες κλήθηκαν να καταθέσουν τις εμπειρίες τους από το εθνικό 

πλαίσιο του κράτους-μέλους που εκπροσωπούν σε σχέση με το αντικείμενο του έργου, καθώς 

επίσης να συνεισφέρουν με σχόλια και απόψεις όσον αφορά τις ενέργειες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του έργου. 

 

http://www.maxipac.eu/

