
MAYFAIR: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ, Η ΔΙΚΑΙΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Το έργο MaYFAir σχεδιάζει, αναπτύσσει
και δοκιμάζει μια μεθοδολογία και μαζικά
ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για φορείς
κινητικότητας, προκειμένου να προωθήσει
την κεφαλαιοποίηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται κατά
τη διάρκεια μιας κινητικότητας με σκοπό
την πιστοποίηση των δεξιοτήτων σε εθνικό
επίπεδο
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός αναφοράς: 2019-1-BE01-KA202-050530

https://mayfair.projectlibrary.eu/en/
https://www.facebook.com/MayFair-Mobility-for-all-105989130955344
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Τελευταία νέα για το έργο MaYFAir

Σχετικά με τις κινητικότητες του MaYFAir

Το στάδιο των κινητικοτήτων αποσκοπεί στην

επικύρωση της εργαλειοθήκης και της

μεθοδολογίας που υλοποιείται μέσω μιας

διαδικασίας μεταξύ των εταίρων που είναι κάτοχοι

χάρτη κινητικότητας ΕΕΚ και των υπολοίπων.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται ξεκινούν

από τον προγραμματισμό σχεδίων κινητικότητας με

τη χρήση της μεθοδολογίας MaYFAir, την

αναζήτηση εταιριών που επιθυμούν να

φιλοξενήσουν εκπαιδευτές επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη δημιουργία

εκθέσεων επικύρωσης που στοχεύουν στην

κινητικότητα και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με

τον αντίκτυπο της μεθοδολογίας MaYFAir, και τέλος

τη δημιουργία συνολικής έκθεσης που συγκρίνει τα

αποτελέσματα του συνόλου των κινητικοτήτων.

Μέχρι τώρα, το εταιρικό σχήμα έχει ήδη

πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις σε χώρες όπως:

• Ισπανία

• Κύπρος

Η εμπειρία ήταν θετική και καρποφόρα για τους

συμμετέχοντες μαθητές. Χάρη σε αυτό το έργο

κατέστη δυνατή η εφαρμογή της μεθοδολογίας

Mayfair στις κινητικότητες.

Στις επόμενες ενημερώσεις, θα είμαστε σε θέση να

μοιραστούμε προσωπικές εμπειρίες, καθώς και τις

οδηγίες που ακολούθησαν οι μαθητές μας πριν,

κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της

κινητικότητας.

Το ΠΠ3 περιλαμβάνει τα συνδυασμένα

αποτελέσματα των ΠΠ1 και ΠΠ2, σε διδακτικά

εργαλεία με σκοπό την ανάπτυξη μιας νέας

εξειδίκευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με

τίτλο ‘Εμπειρογνώμονας για τη διαφάνεια και την

επικύρωση της μάθησης που προκύπτει από την

κινητικότητα στη μάθηση μέσω εργασίας’. Τα

μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα θα

προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν ένα μεγάλο

αριθμό χρηστών σε όλο τον κόσμο. Στην ιστοσελίδα

μας θα βρείτε σχετικές πληροφορίες και

παραδοτέα που έχουμε αναπτύξει.

https://mayfair.projectlibrary.eu/en/

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

https://mayfair.projectlibrary.eu/en/


Οι συναντήσεις μας

Συνάντηση του εταιρικού σχήματος στην Αθήνα

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν την εφαρμογή της μεθοδολογίας

MaYFAir στις κινητικότητες που πραγματοποιούνται. Η συνάντηση χρησίμευσε επίσης για

τον εντοπισμό πιθανών κωλυμάτων και των καλύτερων τρόπων αντιμετώπισής τους. Χάρη

στην ενεργό συμμετοχή της κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενισχύθηκαν η

ενότητα και η ομαδική εργασία, διασφαλίζοντας την ευημερία και τη βιωσιμότητα του

έργου MaYFAir.

Οι συμμετέχοντες της συνάντησης στο αμφιθέατρο της Σιβιτανίδειου Σχολής.
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Οι ενδιάμεσες και οι τελικές εκδηλώσεις

πραγματοποιούνται για την ανάδειξη της

προόδου και των αποτελεσμάτων του έργου.

Προσελκύονται φορείς λήψης αποφάσεων και

ενδιαφερόμενοι φορείς ΕΕΚ, προκειμένου να

γίνει συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών στο

πλαίσιο του έργου.

Οι συμμετέχοντες στις πολλαπλασιαστικές

εκδηλώσεις θα συμβάλουν στην ανάδραση

των κύριων αποτελεσμάτων από την αρχή του

έργου.

Οι εταίροι δεσμεύονται να εμπλέξουν τους

βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς

ενημερώνοντάς τους για το έργο και

ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με τα

θέματα που αντιμετωπίζει το έργο.

Στόχος είναι να καταστεί δυνατή επικοινωνία

ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο

συμμετοχής από διάφορους οργανισμούς και

ενδιαφερόμενους φορείς.

Μελλοντικές εκδηλώσεις 
για την προβολή του έργου

Επόμενες εκδηλώσεις:

❑ MaYFAir Εκπαιδευτική εκδήλωση 
Εκπαιδευτών: Βέλγιο, Ιούλιος
2022

❑ MaYFAir Τελική Συνάντηση: 
Ισπανία, Ιούλιος 2022
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Alphabet Formation
https://alphabetformation.org/

ERIFO - Ente per la 
RIcerca e Formazione
https://www.erifo.it/en/

Unitelma Sapienza
https://www.unitelmasapienza.it/it

FyG Consultores
https://www.fygconsultores.com/

Centro San Viator 
Sopuerta
https://www.san-viator.eus/es/

DIMITRA
https://www.dimitra.gr/?lang=en

Cesfor
https://www.cesfor.net/

IFAPME
https://www.ifapme.be/

SIVITANIDEIOS
https://www.sivitanidios.edu.gr/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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