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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια: 1/5/2020 - 31/12/2021
Το έργο στοχεύει στην αύξηση της
συμμετοχής δικηγόρων,
συμβολαιογράφων και δικαστικών
επιμελητών σε εκπαιδεύσεις σχετικά με
το αστικό και εμπορικό δίκαιο
της ΕΕ αφαιρώντας τα γλωσσικά εμπόδια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  &
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Καλύτερη κατανόηση των
εκπαιδευτικών αναγκών των
ομάδων στόχων σε 5 κράτη μέλη.
Ανάπτυξη ικανοτήτων για 120
δικηγόρους, συμβολαιογράφους και
δικαστικούς επιμελητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
Εκτίμηση Εκπαιδευτικών
Αναγκών, Εκπαιδευτικά εργαστήρια,
Προσαρμογή και μετάφραση
εκπαιδευτικών
ενοτήτων και υλικού, Διάδοση του
έργου

ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ
ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
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2020)
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ  ΤΟΥ  COVID-19 ΣΤΟ  ΕΡΓΟ

Η συνεχιζόμενη πανδημία του Covid-19 ανάγκασε να
γίνουν ορισμένες προσαρμογές στον αρχικό σχεδιασμό
του έργου. Οι εκδηλώσεις έχουν σχεδιαστεί εκ νέου και θα
πραγματοποιηθούν ουσιαστικά μέσω τηλεδιάσκεψης,
τηρώντας τους κανόνες και τις οδηγίες κοινωνικής
απόστασης και περιορισμού της κυκλοφορίας στις
συμμετέχουσες χώρες. Παρά τις απαραίτητες αλλαγές, το
έργο προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,
διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της υψηλής
ποιότητας των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων.



Η έρευνα που
πραγματοποιήθηκε
ενσωματώθηκε σε πέντε
εθνικές αναφορές
Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών
Αναγκών (TNA), οι οποίες, με
τη σειρά τους,
ενσωματώθηκαν σε μια
συνολική έκθεση TNA, που
εκπονήθηκε από το
Πανεπιστήμιο του Ταλίν. Η
ενοποιημένη έκθεση TNA
προσφέρει παρατηρήσεις που
σχετίζονται με κάθε
μεμονωμένη ομάδα στόχου
καθώς και συμπεράσματα
σχετικά με τις κοινές ανάγκες
εκπαίδευσης και συστάσεις
για κατάλληλες προσεγγίσεις
εκπαίδευσης.Νοέμβρ ι ο ς  2 0 2 0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ  (ΤΝΑ)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΟΟΔΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

Ολοκλήρωση έρευνας γραφείου και πρωτογενούς
έρευνας (15 ομάδες στόχου σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες)
Συγγραφή μελέτης εκπαιδευτικών αναγκών και
έγκρισή της από την επιστημονική επιτροπή
Σύγκλιση και συνεδρίαση εκπαιδευτικής επιτροπής
(στις 9/11 & 11/11/2020)
Κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού για το σεμινάριο
κατάρτισης εκπαιδευτών και προετοιμασία υλικού
για τα διακρατικά σεμινάρια
Ολοκληρώση της Στρατηγικής διάδοσης του Έργου

ΕΡΕΥΝΑ
Διεξήχθη έρευνα γραφείου και
πρωτογενής έρευνα για να καλυφθούν
τα κενά στις γνώσεις σχετικά με τις
ανάγκες εκπαίδευσης των ομάδων
στόχου. Η έρευνα γραφείου εξέτασε τα
διαθέσιμα στοιχεία σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο σχετικά με την
εκπαίδευση που θα παρέχεται στις
ομάδες στόχου πάνω σε θέματα που
εξετάζονται στο έργο, καθώς και τα
ποσοστά συμμετοχής και τυχόν
διαθέσιμους ποιοτικούς δείκτες.  Η
έρευνα αποκάλυψε έλλειψη σχετικών
δεδομένων και σημαντικές διαφορές
μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Τα
κενά αυτά συμπληρώθηκαν με την
βοήθεια της πρωτογενούς έρευνας
(συνολικά από 15 ομάδες στόχου, 3/
χώρα) που πραγματοποιήθηκε με στόχο
την αξιολόγηση των γνώσεων των
ομάδων στόχου αλλά και των
εκπαιδευτικών τους αναγκών.


