
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ 
ΣΤΟ 4ο 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ 

Θα μάθετε περισσότερα για: 
 

• Tην πρόοδο των 
εργασιών των εταίρων 
όσον αφορά το έργο 
LUOVA 

• Την υλοποίηση της 
πιλοτικής φάσης του 
έργου και των 
ενημερωτικών 
εκδηλώσεων 

• Διακρατική εκδήλωση 
κατάρτισης 

 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ; 
  
Οι εταίροι του έργου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι μετά από 
πολλούς μήνες και πολλή σκληρή δουλειά, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα 
ακόλουθα: 
 
 IO1 - Πηγές για τα Διαδικτυακά δωμάτια διαφυγής LUOVA  
 IO2 - Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης 
 IO3 - Διαδικτυακή πλατφόρμα LUOVA Η υλοποίηση της πιλοτικής φάσης 

του έργου και των ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλες τις χώρες των 
εταίρων. 

Χάρη στην ομαδική εργασία και την αποτελεσματική επικοινωνία, η κοινοπραξία 
του έργου κατάφερε να δημιουργήσει και να υλοποιήσει διαδοχικά όλους τους 
απαραίτητους πόρους και τα αποτελέσματα του έργου. 

Νοέμβριος 
   



 

 

 
 
 
 
 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
http://luovaproject.eu/ 

και γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο 
Facebook: 

https://www.facebook.com/LUOVA-
Online-Escape-Rooms-

2329472137330720/ 

Φάση πιλοτικής 
εφαρμογής & 
ενημερωτικές εκδηλώσεις 

  

 

 
 

 
Τελική συνάντηση 
του έργου 

Λόγω των περιορισμών που επικρατούσαν λόγω 
της πανδημίας στις χώρες εταίρους του έργου, η 
κοινοπραξία αποφάσισε να πραγματοποιήσει την 
τελευταία συνεδρίαση του έργου εξ αποστάσεως. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 
2021 μέσω Skype. Το κύριο θέμα της συζήτησης 
ήταν η διακρατική εκδήλωση κατάρτισης που είχε 
προγραμματιστεί στο τέλος του 
χρονοδιαγράμματος του έργου. Οι εταίροι 
συζήτησαν τυχόν τελικές βελτιώσεις που 
απαιτούνται και καθώς το έργο LUOVA πλησιάζει 
στο τέλος του, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν 
την ευγνωμοσύνη τους στην ομάδα του έργου και 
στους εμπλεκόμενους φορείς και να τους 
ευχαριστήσουν για το έργο τους. 

 

Διακρατική 
εκδήλωση 
κατάρτισης 
 
Η εκπαίδευση που είχε προγραμματιστεί στο 
Ταλίν θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Στις 
22-24 Νοεμβρίου θα λάβουν μέρος στην 
κατάρτιση εργαζόμενοι στον τομέα της 
νεολαίας που εκπροσωπούν τους εταίρους 
από τις 4 χώρες.  
 
Ο κύριος στόχος της κατάρτισης θα είναι: 
  
(1) η ανάπτυξη των απαραίτητων 
παιδαγωγικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους στον 
τομέα της νεολαίας να παρέχουν κατάρτιση σε 
διαδικτυακά περιβάλλοντα και να 
διαχειρίζονται με επιτυχία τις νέες σχέσεις 
μαθητών/διδασκόντων 
(2) η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας ώστε να 
αναπτύξουν τους δικούς τους διαδικτυακούς 
εκπαιδευτικούς πόρους που βασίζονται σε 
προκλήσεις δωματίου διαφυγής 
 
 
 

Στην τελική φάση του έργου ήρθε η ώρα για 
κάθε εταίρο να πραγματοποιήσει την 
πιλοτική εκπαίδευση και τις ενημερωτικές 
εκδηλώσεις. Λόγω των διαφορετικών 
περιορισμών σε κάθε χώρα εταίρο, οι 
εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε 
δια ζώσης είτε σε διαδικτυακή μορφή.  Οι 
ενημερωτικές εκδηλώσεις είχαν ως στόχο 
να καταδείξουν σαφώς την 
προσβασιμότητα που εισάγουν οι πόροι και 
τον διαδραστικό χαρακτήρα τους, 
φιλοξενώντας προκλήσεις παιχνιδιών. Σε 
κάθε χώρα εταίρο, τουλάχιστον 25 
συμμετέχοντες παρακολούθησαν την 
εκδήλωση και τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι 
και εκπαιδευτές νέων συμμετείχαν στην 
πιλοτική κατάρτιση. 
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