
Στις 26 Μαΐου, η κοινοπραξία διοργάνωσε τη 2η
διακρατική διαδικτυακή συνάντηση σε µια
χαρούµενη ατµόσφαιρα.

Λόγω της πανδηµίας Covid-19, οι εταίροι δεν
µπορούσαν να συναντηθούν πρόσωπο µε
πρόσωπο όπως είχε αρχικά προγραµµατιστεί.
Ελπίζουµε να µπορέσουµε να συναντηθούµε
ξανά πολύ σύντοµα. Ήταν µια ευκαιρία για τους
συνεργάτες να αναθεωρήσουν τα παραδοτέα και
να συνεχίσουν µε το επόµενο ορόσηµο: την
παιχνιδοποιηµένη εµπειρία (gamification

experience).

Διακρατική Συνάντηση 2

Ιούνης  2021

UPGRAD_ME 2.0
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  2

ΟΡΟΣΗΜΟ 2:
ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ -
ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2

ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΠΊΣΩ ΑΠΌ  ΤΟ
UPGRAD_ME 2.0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έρευνα
UpGrad_Me 2.0 

Παιχνιδοποιηµένη 
Εµπειρία

Εγχειρίδιο 
Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού

1 2 3

Ιούνη - Σεπτέµβρη 2021



Παιχνιδοποιημένη Εμπειρία
 

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Πώς λειτουργεί;

Η παιχνιδοποιηµένη εµπειρία, το δεύτερο αποτέλεσµα, θα
δηµιουργηθεί µε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης έρευνας. Θα
βοηθήσει τους νέους µετανάστες, νεοεισερχόµενους, αιτούντες
άσυλο και πρόσφυγες (MNAR: Migrants, Newcomers, Asylum

seekers and Refugees) να προσδιορίσουν τις διαφορετικές
δεξιότητες και ικανότητές τους, επισηµαίνοντας πιθανές
επαγγελµατικές και επαγγελµατικές περιοχές ενδιαφέροντος. Τα
δωµάτια απόδρασης θα είναι άµεσα προσβάσιµα σε έξυπνα
τηλέφωνα και άλλες κινητές συσκευές, αυξάνοντας σηµαντικά τις
πιθανότητες να έχουν διαρκή αντίκτυπο στην οµάδα-στόχο και να
προωθήσουν την αυτογνωσία των δεξιοτήτων, των προτιµήσεων
εργασίας και της αυτονοµίας τους.

Παρουσιάστηκε το πρώτο αποτέλεσµα.

Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν να
εντοπίσει τις κύριες επαγγελµατικές
οικογένειες και τις δεξιότητες που
σχετίζονται µε αυτές. Βρείτε την έρευνα
στον ιστότοπο UpGrad_Me 2.0:
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Διαφορετικά επίπεδα

Ανατροφοδότηση των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Προσδιορισµός σχετικών
επαγγελµατικών τοµέων

Η παίκτρια ή ο παίκτης
γνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα

σηµεία τους

https://upgradme.eu/el/about-2/outputs-2/


Ποιος είναι πίσω από το Upgrad_me 2.0

Η African Media Association Malta (AMAM) εδρεύει στη Μάλτα, ένα µικρό νησί 30
χιλιόµετρα από τις ιταλικές ακτές. Η στρατηγική θέση της χώρας της έδωσε µια µακρά
ιστορία αποικισµού. Ως εκ τούτου, η µαλτέζικη γλώσσα είναι ένα µείγµα αραβικών,
ιταλικών, αγγλικών και γαλλικών. Ο µεσογειακός πολιτισµός του προσφέρει διάφορα
πιάτα µε βάση φρέσκο ψάρι, ρικότα ή φασόλια. Το παστίτσι (pastizzi), ένα µικρό
τριγωνικό σχήµα σφολιάτας, είναι σύµβολο του πολιτισµού της Μάλτας, ταπεινό
και δηµοφιλές. Οι εκδηλώσεις αποτελούν επίσης βασικό µέρος του πολιτισµού της
Μάλτας και πυροτεχνήµατα πυροδοτούνται σχεδόν καθηµερινά το καλοκαίρι. Πώς
ταιριάζουµε σε αυτό το όµορφο µέρος; Είµαστε µια ΜΚΟ µέσων ενηµέρωσης που
στοχεύει να φέρει θετικά την Αφρική στις ειδήσεις, µέσω του ραδιοφώνου και
του πολυγλωσσικού διαδικτύου.

Το CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational
Technology) είναι ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός, ερευνητικός
και αναπτυξιακός οργανισµός µε έδρα την Κύπρο, µε συνεργάτες σε όλο τον κόσµο. Το
CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύµατα στην ευρωµεσογειακή περιοχή για
έρευνα και ανάπτυξη. Η οµάδα µας προσπαθεί να προσφέρει τις υψηλότερης
ποιότητας υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνίας. Συνεργαζόµαστε µε τοπικούς και
διεθνείς οργανισµούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και σε διάφορους κλάδους
στο σχεδιασµό λύσεων για τοπικές και παγκόσµιες προκλήσεις.

CARDET

Το Portici βρίσκεται στους πρόποδες του Βεζούβιου στον κόλπο της Νάπολης. Διαθέτει
τον πρώτο σιδηροδροµικό σταθµό στην Ιταλία (Νάπολη– Πόρτιτσι, 1839) και τον δεύτερο
στην Ευρώπη (µετά το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ, 1823), και το σηµαντικότερο τµήµα του
Πανεπιστηµίου Γεωργίας στο Νότο µε σπάνια και πλούσια φυτά παγκοσµίως. Το
Πόρτιτσι συγκεντρώνει µια µεγάλη κοινότητα ξένων γυναικών (οικονόµος και
φροντιστές) από χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ, ακολουθούµενη από άτοµα µε αφρικανική
καταγωγή. Παρά την υψηλή πυκνότητα πληθυσµού (12.000 ab./χλµ²) και την έλλειψη
πόρων και χώρων για τη νεολαία, οι περισσότεροι νέοι (autochtones και µετανάστες)
θέλουν να ζουν στο Πόρτιτσι. Το Arciragazzi λειτουργεί ενδιάµεσα προσφέροντας
ευκαιρίες και πρόσβαση σε πόρους σε όλους τους νέους (ηλικίας 14-30),
συµπεριλαµβανοµένων των νέων µε λίγες ευκαιρίες, των ανηλίκων στο σύστηµα
φροντίδας, των νέων µε µεταναστευτικό υπόβαθρο, των ΛΟΑΤ νέων.

Το SSF εκτελεί την καθηµερινή της εργασία στις πόλεις και τις γειτονιές της Νότιας
Μαδρίτης. Αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται από την πολιτιστική της ποικιλοµορφία,
καθώς ο πληθυσµός έχει διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικά έθιµα,
γαστρονοµικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές προτάσεις. Παρά τον πλούτο, ο
ντόπιος και ο µεταναστευτικός πληθυσµός υφίσταται τις επιπτώσεις της ανισότητας
στην περιοχή, που τονίζεται από το υψηλό ποσοστό ανεργίας και την έλλειψη
επαγγελµατικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης σε πολλούς βασικούς τοµείς. Ως εκ
τούτου, το SSF εργάζεται για να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση σε
ποιοτική εκπαίδευση και αξιοπρεπή απασχόληση για άτοµα που ζουν στο Νότο της
Μαδρίτης και, ιδίως, για νέους µετανάστες και µειονότητες.
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