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TERVETULOA LUKEMAAN NEET SYSTEM -PROJEKTIN 3. UUTISKIRJETTÄ
NEET SYSTEM -projekti on kehittänyt sarjan oppimateriaaleja ja -resursseja nuorille, joilla on
ollut aiemmin kielteisiä kokemuksia opiskelusta tai jotka ovat keskeyttäneet koulunkäyntinsä
eivätkä ole suorittaneet muodollista koulutusta loppuun.
Tuotos 1: partnerit ovat työskennelleet ryhmissä kehittäen 32 pakohuoneresurssia. Resursseja
on kehitetty neljällä eri tasolla: johdanto, keskitaso, edistynyt ja asiantuntijataso, 2 resurssia
kullekin tasolle:
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Tuotos 2 käsittää Täydennyskoulutusohjelman ja käsikirjan, jossa käsitellään innovatiivisia
pedagogisia menetelmiä koulutuksen toteuttamiseksi dynaamisissa verkkoympäristöissä ja
koulutuksellisiin pakopeleihin pohjautuvien työkalujen rakentamista.
Tuotoksessa 3, verkko-oppimisportaalissa, kehitetyt verkkopakopelit ovat kaikkien saatavilla.
Tuotos 4, Toimintatapasuositukset laaditaan, koska tällä mallilla voi olla merkitystä
tulevaisuuden toimintatapojen kehitykselle, viemällä NEET-ryhmän koulutusta digitaalisen ja
sosiaalisen median ympäristöihin.

KOULUTTAJIEN KOULUTUS LANCASTERISSA, ISOSSA-BRITANNIASSA

Lancasterissa,
IsossaBritanniassa, toteutettiin
27.-29.1.2020,
20h
kestävä koulutus jokaisen
partnerimaan kahdelle
kouluttajalle,

jossa he kehittivät tarvittavia pedagogisia taitojaan järjestääkseen koulutusta dynaamisessa
verkkoympäristössä ja kehittääksen omia verkkopakohuonepelejä oppimateriaaleiksi.
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Tulevien kuukausien tapahtumia:
32 KOULUTUKSELLISTA VERKKOPAKOPELIÄ
saatavilla kaikilla partnerikielillä testattavaksi ja pilotoitavaksi
KOULUTTAJAN KOULUTUKSET KAIKISSA PARTNERIMAISSA
Maaliskuu 2020 – 10 kouluttajalle jokaisessa partnerimaassa
VERKKOPAKOPELITYÖPAJAT
toteutetaan tulostenlevitystapahtumina jokaisessa partnerimaassa, jossa esitellään
tuotettuja verkkopakopelejä ja materiaaleja NEET-nuorille.
LOPPUKONFERENSSI
järjestetään Saksassa. Tapahtuman isännöi projektin koordinaattori JFV-PCH heinä/elokuussa 2020

NEET-SYSTEM projektikonsortio koostuu 9 partnerista seuraavista maista: Kroatia, Kypros, Tsekin
tasavalta, Suomi, Saksa, Irlanti, Puola, Sveitsi ja Iso-Britannia

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/ NEET-System
Project
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