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Στόχος του έργου αποτελεί η υποστήριξη των 

εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, ώστε να 

ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ με 

δεξιότητες υψηλής αξίας μέσω της ανάπτυξης 

εναλλακτικών παιδαγωγικών πόρων 

χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια 

απόδρασης (Escape Rooms) με βάση τη θεωρία 

του εποικοδομητισμού. 

Στο πλαίσιο του έργου η κοινοπραξία θα 

διασφαλίσει ότι οι νέοι άνθρωποι θα είναι σε θέση 

να αναπτύσσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 

και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες αλλαγές 

που λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας κατά 

τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας.  

Τα δωμάτια απόδρασης έχουν γίνει όλο και πιο 

δημοφιλή την τελευταία δεκαετία. Η διαδραστική 

τους μορφή και η δυνατότητα ομαδικής επίλυσης 

προβλημάτων καθιστούν τα δωμάτια απόδρασης 

τόσο ελκυστικά, ώστε οι νέοι να μπορούν να 

επενδύσουν στο παιχνίδι χωρίς τη σκέψη ότι 

αποτελεί ένα τυπικό πλαίσιο μάθησης. 
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Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για: 

 Την ιδέα στην οποία βασίστηκε το 

έργο 

 Τα μέλη της κοινοπραξίας 

 Την πρώτη διακρατική συνάντηση 

των εταίρων του έργου 

 



 

Τα δωμάτια απόδρασης έχουν σημαντικές 

θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση της 

συμμετοχής και της μαθησιακής εμπειρίας των 

νέων. Τέτοιου είδους παιγνιώδεις 

δραστηριότητες αποτελούνται από δωμάτια 

απόδρασης που ενσωματώνουν μαθησιακό 

υλικό με τη μορφή κουίζ με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να απαιτείται να κατακτηθεί το συγκεκριμένο 

υλικό προκειμένου να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΡΓΟ 

Το έργο LUOVA υλοποιείται στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+. Η κύρια ομάδα 

στόχος του έργου είναι νέοι που βρίσκονται σε 

κίνδυνο. 

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη  

εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα να 

σκέφτεται κάποιος κριτικά, να εργάζεται 

συνεργατικά σε περιβάλλοντα νεολαίας όπου 

ανθεί η μη τυπική και άτυπη μάθηση και να 

αναπτύσσει δεξιότητες που έχουν αξία σε 

εργασιακά περιβάλλοντα στην Ευρώπη.  

Ένας επιπλέον στόχος του έργου είναι μεταξύ 

άλλων η ανάπτυξη εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών πόρων που σχετίζονται με 2 

θεματικές περιοχές του προγράμματος 

Erasmus+: 

 ΝΕΟΛΑΙΑ: Ενίσχυση της συμμετοχής, της  

συνεργασίας και της ενδυνάμωσης 

νεαρών ατόμων  

 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Υποστήριξη των 

ατόμων στην ανάπτυξη και κατάκτηση 

βασικών δεξιοτήτων  

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Το έργο υλοποιείται από τέσσερις εταίρους από 

τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες:  

 Future In Perspective Ltd. (Ιρλανδία)  

 YSBF Youth in Science and Business 

Foundation (Εσθονία) 

 CARDET (Κύπρος) 

 INNEO (Πολωνία) 

Οι οργανισμοί των εταίρων έχουν διαφορετικά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και πεδία εξειδίκευσης, 

τα οποία θα βοηθήσουν την κοινοπραξία να 

αναπτύξει μια πολύ αποτελεσματική συνεργασία. 

Οι συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου θα 

προγραμματίζονται σε τακτική βάση, 

προκειμένου οι εταίροι να παραμείνουν διαρκώς 

ενημερωμένοι για το έργο και να 

επικεντρώνονται στους στόχους του. 

 



 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ 

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LUOVA  

έλαβε χώρα στη Βιρτζίνια (Ιρλανδία) στις 

αρχές Ιουνίου του 2019. Η συνάντηση 

οργανώθηκε από τον οργανισμό FIP, τον 

εταίρο του έργου από Ιρλανδία.  

Η συνάντηση ξεκίνησε με την υποδοχή και 

παρουσίαση των οργανισμών που 

συμμετέχουν στο έργο. Ο συντονιστής του 

έργου παρουσίασε το σχέδιο ανάπτυξης του 

έργου, συμπεριλαμβανομένων και των 

προθεσμιών, των καθηκόντων και του 

καταμερισμού της εργασίας μεταξύ των 

εταίρων. Οι εταίροι συζήτησαν όλες τις 

επερχόμενες δραστηριότητες. 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

http://luovaproject.eu/ 

και τη σελίδα μας στο Facebook: 

https://www.facebook.com/LUOVA-

Online-Escape-Rooms-

2329472137330720/ 

1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ… 
Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών η 

κοινοπραξία του έργου θα: 

 Αναπτύξει το μαθησιακό περιεχόμενο 

για τα ψηφιακά δωμάτια απόδρασης 

(Escape Rooms) για καθεμία από τις 

κύριες δεξιότητες σε βασικό και 

προχωρημένο επίπεδο.  

 Αναπτύξει ένα πρόγραμμα ενδο-

υπηρεσιακής κατάρτισης για να 

υποστηρίξει νέους που βρίσκονται σε 

κίνδυνο, ώστε να αναπτύξουν τη 

δημιουργική και κριτική τους σκέψη 

μέσα από τα δωμάτια απόδρασης 

(Escape Rooms).  

 Συναντηθεί στην Πολωνία 

προκειμένου να συζητήσει τα 

επόμενα βήματα του έργου.  
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