Ενημερωτικό
Δελτίο #2

Καλωσορίσατε στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου
NEET SYSTEM
Το έργο NEET-SYSTEM εστιάζει στην ανάπτυξη ενός πακέτου εκπαιδευτικού υλικού και
πηγών για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις
μαθησιακές ανάγκες των νέων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και
κατάρτισης.

Η παραπάνω ομάδα νέων μπορεί να είχε αρνητικές εκπαιδευτικές εμπειρίες ή να
εγκατέλειψε πρόωρα το σχολείο χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει την επίσημη
εκπαίδευση.

Παραδοτέο 1:
Ψηφιακά δωμάτια απόδρασης

Παραδοτέο 2:
Πρόγραμμα κατάρτισης και
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
Παραδοτέο 3:
Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πύλη
Παραδοτέο 4:
Έγγραφο πολιτικής

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δωμάτια
απόδρασης για 4 κύριες θεματικές που σχετίζονται με
την αγορά εργασίας:
✓ Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
✓ Ψηφιακή επάρκεια
✓ Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
✓ Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και έκφραση
τα οποία βασίστηκαν σε καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις που αφορούν την παροχή κατάρτισης σε
δυναμικά, διαδικτυακά περιβάλλοντα και την ανάπτυξη
εργαλείων μάθησης που βασίζονται σε εκπαιδευτικές
προκλήσεις ψηφιακών δωματίων απόδρασης
Η 3η διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στις 9-10
Σεπτεμβρίου στη Ριέκα της Κροατίας κατά τη
διάρκεια της οποίας οι εταίροι του έργου
συμφώνησαν για τις επόμενες δραστηριότητες του
έργου:
- Δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών
δωματίων απόδρασης
- Ενσωμάτωση των 32 ψηφιακών δωματίων
απόδρασης στην εκπαιδευτική πύλη
- Ανάπτυξη των πηγών για το πρόγραμμα
κατάρτισης
- Υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικού
υλικού μέσα από την παροχή
ανατροφοδότησης από το τοπικό φόρουμ
ενδιαφερομένων σε κάθε χώρα-εταίρο του
έργου
- Εισαγωγικό πρόγραμμα κατάρτισης 5
ωρών σε εθνικό επίπεδο

Το NEET-SYSTEM περιλαμβάνει μία κοινοπραξία 9 εταίρων από τις εξής χώρες: Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Φινλανδία,
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓερμανία,
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΧΡΟΝΟ
ΤΟΥκαιΕΡΓΟΥ
Ιρλανδία, Πολωνία,
Ελβετία
Ηνωμένο Βασίλειο
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Από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, οι εταίροι του έργου
εργαζόμενοι ομαδικά (ανά δύο) ανέπτυξαν 32 ψηφιακά δωμάτια απόδρασης. Τα δωμάτια
απόδρασης αναπτύχθηκαν για 4 διαφορετικά επίπεδα επάρκειας: εισαγωγικό, βασικό, μέσο
και προχωρημένο επίπεδο περιλαμβάνοντας δύο παιχνίδια ανά επίπεδο επάρκειας:
Κοινωνική και
Πολιτική Ευθύνη

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ

Ψηφιακή Επάρκεια

Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ

Ο ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ

ΜΑΦΙΑ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ

Πολιτισμική
Ευαισθητοποίηση και
Έκφραση

ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟ
ΠΛΟΙΟ

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

Αποτελέσματα: ένα σύνολο από 32 ψηφιακά δωμάτια απόδρασης
τα οποία είναι έτοιμα
να δοκιμαστούν με ενδιαφερόμενους φορείς, να μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες των
εταίρων του έργου και να παραχθούν με τη μορφή πολυμεσικών πηγών

Επόμενα βήματα:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ,
Ηνωμένο Βασίλειο
➢ 27 – 20 Ιανουαρίου 2020
➢ εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών
που υποστηρίζει τους εκπαιδευτές ενηλίκων
στην ανάπτυξη των απαραίτητων
παιδαγωγικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για
την παροχή κατάρτισης σε δυναμικά
διαδικτυακά περιβάλλοντα και τη δημιουργία
των δικών τους μαθησιακών πόρων
➢ 15 ώρες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης που
υποστηρίζεται διαδικτυακά μέσω της πύλης
ηλεκτρονικής μάθησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Αν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις
μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
αντίστοιχο εταίρο του έργου στη χώρα
σας ή τον συντονιστή
για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
➢ Μάρτιος 2020 – για 10 εκπαιδευτές
ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
➢ Οπάβα, Τσεχία
➢ 10 – 11 Φεβρουαρίου 2020.
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Ιστοσελίδα του έργου:
https://www.neet-system.eu/
Σελίδα στο Facebook:
https://www.facebook.com/ NEETSystem Project

