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4° Newsle�er
Έργο IDEA - δυόμισι χρόνια εργασίας κατά τη διάρκεια
της πανδημίας
Τα τελευταία δύο χρόνια η πανδημία έχει ανατρέψει τίς ζωές και τις συνήθειες όλων.
Όσον αφορά τον εργασιακό κόσμο, η πιο ορατή συνέπεια της πανδημίας ήταν η εισαγωγή της εξ αποστάσεως
εργασίας και η προσφυγή σε ψηφιακούς πόρους για να επιτραπεί η κανονική συνέχεια των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα του IDEA έπρεπε να προσαρμοστεί γρήγορα στη νέα πραγματικότητα και να σκεφτεί
νέες λύσεις για την επίτευξη των στόχων του έργου.
Οι εταίροι του έργου κατάφεραν να συναντηθούν αυτοπροσώπως για την εναρκτήρια συνάντηση στη Λάρισα
(Ελλάδα) τον Νοέμβριο του 2019, αλλά αργότερα αναγκάστηκαν να συναντηθούν μόνο διαδικτυακά, προκειμένου
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Η τελική συνάντηση που έλαβε χώρα στη Γένοβα
(Ιταλία) στις 28 και 29 Μαρτίου 2022 ήταν η τέλεια ευκαιρία για να συγκεντρωθεί η ομάδα και να συζητηθούν μαζί
τα τελικά καθήκοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
Οι δραστηριότητες και οι εκπαιδεύσεις με τις ομάδες-στόχους έπρεπε να πραγματοποιηθούν και στην ψηφιακή
διάσταση.
Η ανάπτυξη της εφαρμογής, αναφοράς για κινητά δεν αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες καθώς το ερωτηματολόγιο
υποβλήθηκε μέσω διαδικτυακών φορμών στους εκπαιδευτικούς, ενώ οι ομάδες εστίασης και οι συνεντεύξεις σε
ΜΜΕ πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.
Με την ανάπτυξη της Διαδραστικής Εργαλειοθήκης IDEA, έπρεπε να εξευρεθούν νέοι τρόποι συμμετοχής
μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι παρουσιάσεις των παραδοτέων, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, με εναλλαγή
μεταξύ θεωρητικών μερών και διαδραστικών συζητήσεων.
Η ομάδα του IDEA έκανε ό,τι μπορούσε για να βγάλει το καλύτερο δυνατό από την ατάσταση, και επιτέλους πέτυχε
τους στόχους της!
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Δοκιμαστική περίοδος Διαδραστικής Εργαλειοθήκης IDEA
Η κοινοπραξία IDEA, διεξήγαγε τις
δοκιμές της
Διαδραστικής
Εργαλειοθήκης
με τις ομάδες
στόχους, μεταξύ Ιανουαρίου και
Μαρτίου 2022. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, ένα σύνολο
80 εκπαιδευτών νέων ενηλίκων και
200 NEETς, προερχόμενοι από όλες
τις χώρες εταίρους, συμμετείχαν
στη φάση της δοκιμής και
αξιολόγησαν το σύνολο εργαλείων
του IDEA μέσω ερωτηματολογίων,
ειδικότερα, διάφορες πτυχές του,
όπως η χρησιμότητα, η καινοτομία,
η εμπειρία του χρήστη, κ.λπ. Μετά
την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής
φάσης, οι εταίροι εργάστηκαν στις
τελικές
βελτιώσεις
της
Διαδραστικής Εργαλειοθήκης,η
οποία είναι πλέον διαθέσιμη μέσω
της ιστοσελίδας του έργου και
μπορείτε να την βρείτε εδώ !

Τελευταία συνάντηση στη Γένοβα
Οι εταίροι του έργου IDEA κατάφεραν τελικά να συναντηθούν αυτοπροσώπως στις 28-29 Μαρτίου στην Ιταλία.
Η Γένοβα τους υποδέχτηκε με δύο ανοιξιάτικες και ηλιόλουστες ημέρες, κατά τις οποίες οι εταίροι μπόρεσαν να
συνεργαστούν και να προετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την τελική έκθεση.Μετά από μια
προσεκτική ανάλυση των επιτυχημένων αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με τις δραστηριότητες διάδοσης και
διασφάλισης ποιότητας, οι εταίροι ανέφεραν την εμπειρία τους από τη διοργάνωση της τοπικής τους
πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης και μπόρεσαν να μοιραστούν χρήσιμες γνώσεις και συστάσεις. Οι συντονιστές του
έργου υπενθύμισαν σε όλους τα καθήκοντα και τις προθεσμίες τους.
Οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο είναι προτιμότερες από τις διαδικτυακές, καθώς παρέχουν πολύτιμο χρόνο
για κοινωνικοποίηση και διαπροσωπικές συναναστροφές. Το κοινό δείπνο είναι πάντα μια ευχάριστη στιγμή,
ικανή να κάνει όλους να ξεχάσουν τα χρόνια του εγκλεισμού και της απόστασης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

