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Σχετικά με το έργο NEET SYSTEM
Το έργο NEET-SYSTEM δίνει έμφαση στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και του
αποκλεισμού μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου εκπαιδευτικών πηγών, προκειμένου να
υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις ανάγκες
των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και ενδέχεται να
χαρακτηρίζονται ως άτομα που «δεν θέλουν να μάθουν ή είναι αδύνατον να μάθουν».
Οι εν λόγω νέοι συνήθως έχουν αρνητικές πρότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες ή έχουν
εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, έχοντας αποτύχει να ολοκληρώσουν την τυπική
εκπαίδευση.
Οι εταίροι του έργου NEET-SYSTEM έχουν
δεσμευτεί να εργαστούν για την
αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής αποτυχίας
και να εισάγουν καινοτόμες παιδαγωγικές
και διδακτικές προσεγγίσεις στον τομέα της
εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΠΩΣ;
μέσα από τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων ειδικά
σχεδιασμένων για τις
ανάγκες των νέων που
βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης
υποστηρίζοντας την
επανένταξή τους στην
εκπαίδευση και στην αγορά
εργασίας μέσα από την

ενίσχυση των δεξιοτήτων
τους.

ΕΣΤΙΑΣΗ
στην οικοδόμηση
εμπιστοσύνης, η οποία
μπορεί να λείπει εξαιτίας
πρότερων αρνητικών
εμπειριών και στην ενίσχυση
των κινήτρων για
μεγαλύτερη συμμετοχή.

Όσον αφορά την εκπαίδευση
εκπαιδευτών, οι οποίοι θα
χρησιμοποιήσουν τις πηγές
του έργου σε εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, η κοινοπραξία
του έργου θα αναπτύξει ένα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για να
υποστηρίξει την
αποτελεσματική τους χρήση
για την ενίσχυση βασικών
δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε
θέση να δημιουργήσουν
μελλοντικά τις δικές τους
πηγές.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια Escape Room περιλαμβάνουν
καινοτόμο μαθησιακό υλικό το οποίο καλύπτει 4
βασικές θεματικές:
Κοινωνική και
Πολιτική Ευθύνη

Ψηφιακή Επάρκεια

- τα παιχνίδια έχει αποδειχθεί ότι
προσελκύουν το ενδιαφέρον των νέων
ακόμη κι εκείνων που έχουν αρνητικές
πρότερες εμπειρίες στην τυπική
εκπαίδευση

Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα

Πολιτισμική
Ευαισθητοποίηση και
Έκφραση

- τα στοιχεία που προωθούν τη
συνεργασία στο πλαίσιο των παιχνιδιών
Escape Room βοηθούν τους νέους να
αναπτύξουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας
και κοινωνικές δεξιότητες που έχουν
υψηλή αξία στην αγορά εργασίας
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Πηγές για 4 διαφορετικά επίπεδα, 2 πηγές
ανά επίπεδο με αποτέλεσμα τη δημιουργία 32 εκπαιδευτικών
παιχνιδιών Escape Room!!!!
ΤΙ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
Κατά τη διάρκεια
μίας διήμερης
συνάντησης η οποία έλαβε χώρα τον
Οκτώβριο του 2018 στην Βιρτζίνια της
Ιρλανδίας οι εταίροι συναντήθηκαν για να
συζητήσουν για την υλοποίηση του έργου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι
μίλησαν αναλυτικά για τον οργανισμό τους,
όπως και θέματα που σχετίζονται με την
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τα
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Επιπλέον,
παρουσίασαν
υπάρχοντα
ειδικά
προγράμματα σχεδιασμένα για τις ανάγκες
των
νέων
που
βρίσκονται
εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων έλαβε
χώρα στο Ζέσουφ της Πολωνίας τον
Φεβρουάριο του 2019. Ο σκοπός της εν
λόγω συνάντησης ήτανε η αξιολόγηση 8
πηγών Escape Rooms σχετικά με τη
θεματική της κοινωνικής και πολιτικής
ευθύνης και συνέχισαν τη συζήτηση
σχετικά με τις πιθανές μορφές πολυμέσων
για την ανάπτυξη των πηγών που θα
προσφέρει το έργο.
Επιπλέον, οι εταίροι παρουσίασαν απόψεις
για το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής
εκπαίδευσης, την ηλεκτρονική πλατφόρμα,
δραστηριότητες διάχυσης του έργου και το
σχέδιο αξιολόγησης του αντίκτυπου του
έργου.
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
 Οι εταίροι του έργου θα εργαστούν
σε ομάδες για τη δημιουργία 32
παιχνιδιών τύπου Escape Room
και θα προετοιμαστούν για
πιλοτικές εφαρμογές με
πολυμεσικές πηγές, οι οποίες θα
μεταφραστούν στις γλώσσες της
κάθε χώρας
 Θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που
θα περιλαμβάνει πηγές, οι οποίες
θα βασίζονται σε καινοτόμες
μεθοδολογίες για την παροχή
δυναμικών, ηλεκτρονικών
περιβαλλόντων και για την
κατασκευή ηλεκτρονικών εργαλείων
που βασίζονται σε προκλήσεις
Escape Room

Επικοινωνία
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.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
https://www.neet-system.eu/
και
τη σελίδα μας στο Facebook:
NEET-System Project

Στο έργο NEET-SYSTEM συμμετέχουν 9 εταίροι από τις ακόλουθες χώρες: Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Φινλανδία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο
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