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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ 4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NEET-SYSTEM! 
 	

Μετά από 2 χρόνια, το έργο Erasmus+ NEET SYSTEM ολοκληρώθηκε και όλες οι 

δραστηριότητες του έργου και τα αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν. 

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών εφαρμογής, οι εταίροι του έργου έχουν μοιραστεί 

όλη τους την εμπειρία και γνώση στην ανάπτυξη ενός συνόλου εκπαιδευτικών πηγών 

για υποστήριξη και προσέλκυση νέων ατόμων που είχαν προηγούμενες αρνητικές 

εκπαιδευτικές εμπειρίες ή εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο χωρίς να προλάβουν να 

ολοκληρώσουν την επίσημη εκπαίδευση. 

 

Ø Ηλεκτρονικό πακέτο που περιλαμβάνει 32 ψηφιακά εκπαιδευτικά δωμάτια 

απόδρασης  

Ø Πρόγραμμα ενδουπηρεσιακής κατάρτισης και εκπαιδευτικό εγχειρίδιο 

Ø Ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη 

Ø Έγγραφο πολιτικής 

 

Όλα τα αποτελέσματα του έργου έχουν ολοκληρωθεί και έχουν μεταφραστεί στις 
επίσημες γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι 
διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου. 

 

Οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό υλικό σε 

άλλους εκπαιδευτές στην χώρα τους και να τους υποστηρίξουν στη διαδικασία 

ανατροφοδότησης και πιλοτικών δοκιμών των ψηφιακών ασκήσεων των δωματίων 

απόδρασης! 
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BΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ 
 

προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν 

ως επιμορφωτικές/ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 

κάθε χώρα-εταίρο του έργου από τον Μάρτιο 

έως το Νοέμβριο του 2020. Ο στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει τις 

πηγές για τα ψηφιακά δωμάτια απόδρασης και να ενθαρρύνει τους νέους που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης για να χρησιμοποιήσουν 

τις πηγές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 
Σχεδιάστηκε να οργανωθεί στη Γερμανία και να 

φιλοξενηθεί από τον συντονιστή του έργου, 

JFV-PCH, αλλά λόγω της πανδημίας που 

αντιμετωπίζουμε όλοι, η τελευταία συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της 

πλατφόρμας ZOOM. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι 

είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα τελευταία 

βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν σχετικά 

με την τελική αναφορά. Συνοψίστηκε η 

περίοδος υλοποίησης του έργου των 

τελευταίων 2 χρόνων, τα αποτελέσματα που 

επιβεβαιώθηκαν σε αυτή την περίοδο και όλες οι δραστηριότητες διάχυσης και 

αξιολόγησης του έργου. 

Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν κοινές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρλανδία, την Πολωνία, την Κροατία και 

την Τσεχική Δημοκρατία. Οι εταίροι συμφώνησαν ότι τα αποτελέσματα του έργου που 

επιτεύχθηκαν έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλες τις χώρες και σκοπεύουν να 

συνεχίσουν να τα προωθούν τοπικά. 

 

 

 

 

 

 

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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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  
https://www.neet-system.eu/  

και  

 τη σελίδα μας στο Facebook: 

NEET-System Project 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made 
of the information contained therein.
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