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TERVETULOA LUKEMAAN NEET-SYSTEM -PROJEKTIN
II UUTISKIRJETTÄ
NEET-SYSTEM -projekti pyrkii kehittämään koulutusmateriaalien kokonaisuuden tukemaan
kouluttajia vastaamaan haastavampien NEET-ryhmien tarpeita.

Tässä projektissa NEET -termillä viitataan nuoriin, joilla on aiempia negatiivisia
kokemuksia koulutuksesta, tai he ovat keskeyttäneet koulunkäyntinsä varhaisessa
vaiheessa, eivätkä ole suorittaneet muodollista koulutusta loppuun.

Tuotos 1:
Koulutukselliset verkkopakopelit

Tuotos 2:
Täydennyskoulutusohjelma ja
käsikirja

Verkkopakopelit sisältävät oppimismateriaaleja,
joissa käsitellään neljää markkinasuuntautunutta
osaamisaluetta:
✓ Sosiaaliset ja kansalaistaidot
✓ Digitaaliset taidot
✓ Aloitekyky ja yrittäjyys
✓ Tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot
Täydennyskoulutuksessa käsitellään innovatiivisia
pedagogisia menetelmiä koulutuksen toteuttamiseksi
dynaamisissa verkkoympäristöissä ja koulutuksellisiin
pakopeleihin pohjautuvien työkalujen rakentamista

Tuotos 3:
Verkko-oppimisportaali
Tuotos 4:
Toimintatapasuositus

Kolmas partnerikokous pidettiin 9.-10. syyskuuta
Rijekassa, Kroatiassa, jossa kaikki partnerit sopivat
projektin tulevista toimista:
- Kuinka tehdä pakohuoneista kiinnostavimpia
tulevassa viimeistelyvaiheessa
- 32 pakohuoneresurssin lisääminen projektin
verkkosivuille
- Täydennyskoulusmateriaalien kehittäminen
-

-

Koulutusmateriaalien testaaminen
sidosryhmien kanssa jokaisessa
partnerimaassa
Täydennyskoulutusohjelma ja 5 tunnin
johdantotyöpaja kansallisella tasolla

NEET-SYSTEM projektikonsortio koostuu 9 partnerista seuraavista maista: Kroatia, Kypros, Tsekin tasavalta, Suomi,
Saksa, Irlanti, Puola, Sveitsi ja Iso-Britannia
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MITÄ PROJEKTIN ENSIMMÄISEN VUODEN AIKANA ON
TAPAHTUNUT?
Syyskuun 2018 ja syyskuun 2019 välisenä aikana, partnerit ovat työskennelleet kehittääkseen
32 pakohuoneresurssia. Resurssit on kehitetty neljälle eri taitotasolle: johdanto, keskitaso,
edistynyt ja asiantuntija joissa kussakin on 2 resurssia seuraavilla osaamisalueilla:

Sosiaaliset
ja
kansalaistaidot

AJASSA
TAAKSEPÄIN

Digitaaliset
taidot

Aloitekyky
yrittäjyystaidot

PALVELINHUONE

ja

Tietoisuus
kulttuurista ja
kulttuurin
ilmaisumuodot

MAFIA
HYLÄTTY LAIVA

KYBERAVARUUS

VAKOOJA/ETSIVÄ

VANKINA
HUONEESSASI

AIKAKAPSELI

TULOS: 32 pakohuoneharjoitusta, jotka ovat nyt valmiina
testattavaksi sidosryhmien kanssa, käännettäviksi kaikille partnerikielille ja tuotettavaiksi
mediamuotoisiksi pakopeleiksi

Seuraavaksi:
KOULUTTAJIEN KOULUTUS: LANCASTER, UK
➢ 27. – 29.1.2020
- 20 tunnin koulutusohjelma 2 kouluttajalle
kustakin partnerimaasta. Koulutuksen
tarkoituksena on tukea kouluttajien pedagogisia
taitoja koulutuksen järjestämiseksi dynaamisissa
verkkoympäristöissä ja kehittää omia
koulutuksellisia verkkopakoresursseja
- 15 tuntia itsenäistä opiskleua verkkooppimisportaalissa
KOULUTTAJIEN KOULUTUS PARTNERIMAISSA
➢ Maaliskuu 2020 – 10:lle kouluttajalle
SEURAAA PARTNERIKOKOUS
➢ Opava, tsekin tasavalta
➢ 10.-11. 2.2020.

Projektin yhteystiedot
Jos olet kiinnostunut liittymään
sidosryhmiin
ota yhteyttä kotimaasi partneriin tai
projektin koordinaattoriin saadaksesi
lisätietoa projektista.
.
Vieraile verkkosivuillamme:
https://www.neet-system.eu/
ja seuraa Facebook -sivujamme:
https://www.facebook.com/ NEETSystem Project

The Europeanc Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents
which reflets the vi ews onl y of the aut hors, and the Commi s i on cannot be hel d responsi ble for any use which may be made
of the information contained therein.
Project Number: 2018-1-DE02-KA204-005034

