ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ N.3 – 01.02.2022
Αρ. Σχεδίου: 2020-1-IT02-KA201-079054
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου LearnEU
του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2- Στρατηγικές
συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση

LearnEU

www.project-learn.eu - https://www.facebook.com/LearnEU

Τρίτη διακρατική συνάντηση
Δυστυχώς, και η τρίτη διακρατική συνάντηση
του σχεδίου διεξήχθη διαδικτυακά. Η απόφαση
να πραγματοποιηθεί και αυτή η συνάντηση με
εικονικό τρόπο ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη
όλων των εταίρων του σχεδίου λόγω του νέου
κύματος μολύνσεων από το covid-19 που έχει
επηρεάσει ολόκληρη την Ευρώπη. Η
επικράτηση
της
παραλλαγής
omicron
αποδείχθηκε
εξαιρετικά
μεταδοτική
και
οδήγησε τους εταίρους να πραγματοποιήσουν
για άλλη μια φορά μια διαδικτυακή συνάντηση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, όπως είχε
προγραμματιστεί, στις 29 Δεκεμβρίου και
οργανώθηκε από τον Ισπανό εταίρο AIJU.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε
η κατάσταση των διαφόρων πνευματικών
προϊόντων, τα οποία βρίσκονται ήδη σε καλό
σημείο ανάπτυξης (όπως θα μπορούσατε
επίσης να δείτε από το προηγούμενο
ενημερωτικό δελτίο του έργου μας), και
καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα των
δραστηριοτήτων που πρέπει ακόμη να
υλοποιηθούν (ιδίως οι "μικτές κινητικότητες"
στις οποίες πρέπει να συμμετέχουν νέοι
μαθητές και οι οποίες για λόγους που
σχετίζονται
με
την
ασφάλεια
των

συμμετεχόντων μεταφέρθηκαν στους μήνες Απρίλιο
και Μάιο του 2022). Αν το επιτρέψει η πανδημία οι
εταίροι θα συναντηθούν για πρώτη φορά από
κοντά. Βεβαίως κανένας από τους εταίρους δεν
θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των
συμμετεχόντων με οποιονδήποτε τρόπο. Η
επιθυμία των εταίρων να συναντηθούν επιτέλους
από κοντά είναι μεγάλη, αλλά είναι σαφές ότι θα
πρέπει ακόμη να επαληθευτεί ότι αυτό θα
μπορούσε να γίνει χωρίς κίνδυνο για την υγεία των
συμμετεχόντων.

(Στις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο Δελτίο
Τύπου μπορείτε να δείτε μερικά στιγμιότυπα από την
τρίτη συνάντηση του σχεδίου)
Η κατάσταση της πανδημίας στις χώρες των
εταίρων

Κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης του έργου
οι εταίροι, εκτός από την εμβάθυνση στα θέματα
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου,
συζήτησαν επίσης την κατάσταση της πανδημίας
στις χώρες τους. Η παραλλαγή omicron δυστυχώς
δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες σε όλους τους
εταίρους, οι οποίοι έχουν καταγράψει δεκάδες
περιπτώσεις μόλυνσης και είχαν να αντιμετωπίσουν
πραγματικά πολύ περίπλοκες καταστάσεις.
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Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο
συντονιστής του σχεδίου LearnEU, EURONET, αναγκάστηκε να διακόψει ένα υπό εξέλιξη
πρόγραμμα κατάρτισης για νέους, στις αρχές
Ιανουαρίου, λόγω ανωτέρας βίας, αφού
κατέγραψε 11 περιπτώσεις μόλυνσης από
κορονοϊό στους 25 συμμετέχοντες. Η εμπειρία
ήταν τραυματική, καθώς οι νέοι που
μολύνθηκαν αναγκάστηκαν να απομονωθούν
στα δωμάτιά τους και να παραμείνουν εκεί για
διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είχε
προγραμματιστεί βάση του σχεδίου στο οποίο
συμμετείχαν.

Το υγειονομικό προσωπικό της Περιφερειακής
Αρχής της Basilicata (η οποία επιμελήθηκε
αμέσως της κατάστασης δίνοντας τις
απαραίτητες προμήθειες και κάνοντας τις
απαραίτητες εξετάσεις PSR), σε συνδυασμό με
τις
προσπάθειες
που
κατέβαλαν
οι
διοργανωτές, το ξενοδοχείο "Grande Albergo"
(όπου φιλοξενήθηκαν οι συμμετέχοντες), το
φαρμακείο
Mancinelli
(όπου
πραγματοποιήθηκαν
δεκάδες
γρήγορες
αντιγονικές εξετάσεις) και η Εθνική Υπηρεσία
Νεολαίας (η οποία επέτρεψε το κλείσιμο του

προγράμματος λόγω προφανώς "ανωτέρας βίας"
και επέτρεψε τη μεταφορά ορισμένων κονδυλίων
για την κάλυψη των δαπανών υγείας, όπως τα
έκτακτα έξοδα) απέφυγε περαιτέρω αρνητικές και
δυσάρεστες συνέπειες. Η εμπειρία έδειξε
απερίφραστα ότι, παρά τις προφυλάξεις που
λήφθηκαν ο ιός αυτός είναι πραγματικά δύσκολο να
καταπολεμηθεί και χρειάζεται ακόμη χρόνος για να
σκεφτεί κανείς την επιστροφή σε μια "κανονική"
ζωή, που αποτελείται από σχέσεις, επαφές και
ηρεμία. Επομένως, παραμένει απαραίτητο να
συνεχίσουμε να τηρούμε τους θεμελιώδεις κανόνες
που μειώνουν τις πιθανότητες μόλυνσης και να
συνεχίσουμε
την
απαραίτητη
εκστρατεία
εμβολιασμού χωρίς διακοπή.
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Επόμενες δραστηριότητες
Όλοι οι εταίροι εργάζονται σκληρά για την
ανάπτυξη/συμπλήρωση
των
διαφόρων
παιχνιδιών που αποτελούν μέρος του πακέτου
εργαλείων του σχεδίου "LearnEU" και, μέχρι
τώρα, έχει τηρηθεί πλήρως το χρονοδιάγραμμα
και προγραμματίζεται να ξεκινήσει, το
συντομότερο δυνατό, η υλοποίηση των
παιγνιώδη-διδακτικών μονοπατιών με τους
μαθητές που προβλέπονται στις διάφορες
χώρες
εταίρους
και
τις
οκτώ
πολλαπλασιαστικές
εκδηλώσεις
που
περιλαμβάνει στο σύνολό του το σχέδιο.

-

-

Ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων
διάδοσης/πολλαπλασιασμού είναι, φυσικά, να
επιτραπεί η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του
κοινού για το σύνολο του σχεδίου και των
δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από αυτό,
καθώς και η παρουσίαση, σε κάθε χώρα εταίρο,
των
πνευματικών
αποτελεσμάτων
και
ολόκληρης
της
εργαλειοθήκης
που
δημιουργήθηκε, πρώτα απ' όλα με τη
συμμετοχή σχολείων που δεν συμμετέχουν
στην εταιρική σχέση. Ως εκ τούτου, σε αυτές τις
οκτώ εκδηλώσεις διάδοσης θα κληθούν να
συμμετάσχουν:

Εκπαιδευτικοί
Εκπαιδευτικοί
Διευθυντές σχολείων
Μαθητές
Νέοι άνθρωποι
Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας
Επικεφαλής ΜΚΟ και οργανισμών
Τοπική, περιφερειακή, εθνική και εθνική δημόσια
διοίκηση
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές
Αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
χώρες της ΕΕ
Αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ιταλία
Αντιπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού
Erasmus Plus
Αντιπρόσωποι της Περιφερειακής Δ/νσης Β/μιας
Εκπ/σης
Αντιπρόσωποι του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας
Ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρείες ή φορείς
κατάρτισης, ευρωπαϊκοί οργανισμοί κ.λπ..
Διαχειριστές
ευρωπαϊκών
κέντρων
πληροφόρησης (Eurodesk, Europe Direct,
Euroguidance κ.λπ.)
Πολίτες γενικά κτλ.

.
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Κάθε πολλαπλασιαστική εκδήλωση σχεδιαστεί
για να:
















συμβάλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων
του σχεδίου;
παρουσιάσει τα πνευματικά προϊόντα στο
ευρύ κοινό;
διευκολύνει
τη
συμμετοχή
των
ενδιαφερομένων και των ωφελούμενων;
ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών;
να δώσει ώθηση σε έναν νέο τρόπο
διάδοσης της γνώσης για την Ευρώπη, την
ιστορία της και τις αξίες της;
αναπτύξει ένα δίκτυο φορέων που
ενδιαφέρονται για τη χρήση των προϊόντων;
προωθήσει τη γνώση του σχεδίου στα
σημαντικότερα
μέσα
ενημέρωσης
(εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο);
ενεργοποιήσει τους τοπικούς φορείς λήψης
αποφάσεων και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα;
διερευνήσει νέα πεδία συνεργασίας για τη
χρήση των προϊόντων που αναπτύσσονται;
διευκολύνει τη συμμετοχή των ομάδωνστόχων;
διαδώσει τα προϊόντα που παράγονται με
όλους τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται;
κάνει
γνωστά
τα
εργαλεία
που
αναπτύχθηκαν σε όσο το δυνατόν
περισσότερα σχολεία της Ευρώπης.

Κατά τη
διάρκεια κάθε εκδήλωσης, θα
παρουσιαστούν
ο
οδηγός
χρήσης
που
δημιουργείται στο πλαίσιο του σχεδίου καθώς και
όλα τα διαδραστικά παιχνίσια που αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο της Στρατηγικής Σύμπραξης. Σε κάθε
πολλαπλασιαστική εκδήλωση, οι εταίροι του
σχεδίου θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να
συμμετέχουν με τις ομάδες που έχουν αναπτύξει τα
διάφορα πνευματικά προϊόντα, προφανώς χωρίς να
μπορούν να προσμετρηθούν στον αριθμό των
συμμετεχόντων (όπως προβλέπεται ρητά από τον
ειδικό κανόνα του προγράμματος Erasmus Plus).

Οι εταίροι (είτε απευθείας αυτοπροσώπως είτε μέσω
skype για όσους δυσκολεύονται να συμμετάσχουν
προσωπικά) θα περιγράψουν τις εργασίες που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδίου
και τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε η
δημιουργία της πλήρους εργαλειοθήκης: με αυτόν
τον τρόπο θα παρουσιαστεί ολόκληρη η πορεία των
δραστηριοτήτων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης
που αναπτύχθηκε, ώστε να φανεί πώς ένα
ευρωπαϊκό
έργο
μπορεί
πραγματικά
να
δημιουργήσει χρήσιμα προϊόντα.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
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.

