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Απαιτητικές στιγμές, λόγω του #COVID:

Τους  τελευταίους  μήνες,  επιτύχαμε  τον  στόχο  μας  να  ολοκληρώσουμε  το  έργο  DEMETRA,  σύμφωνα  με  τα 
υψηλότερα πρότυπα. Όπως όλες οι περιφέρειες της ΕΕ, αντιμετωπίσαμε νέες προκλήσεις σχετικά με τη διοργάνωση 
πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων και τη διάδοση του έντυπου υλικού στο δίκτυό μας.
       Όμως, μάθαμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα και να είμαστε πιο ανακλαστικοί στο πλαίσιο της κοινοπραξίας και
 με τους εξωτερικούς συνεργάτες μας.

Δραστηριότητες:

6η διακρατική συνάντηση: έλαβε χώρα στο Solymár, τον Ιανουάριο του 2020.

Κατά  την  τελευταία  συνάντηση,  οι εταίροι συζήτησαν για  τα  επιτεύγματα,  τις  εμπειρίες  και  τις  σκέψεις  τους 
για τα τελευταία 2,5 χρόνια. Οι στόχοι μας ήταν:

• Η ολο  κλήρωση του έργου
• Η ανάλυση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, ανατροφοδοτήσεις 
• Προετοιμασία ή ανατροφοδότηση από πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις
• Αξιολόγηση του έργου 
• Διασφάλιση εκμετάλλευσης και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων
•     Συνοψίζοντας  τα  επιτεύγματα  των  IO3  και  IO4.  Τα  αποτελέσματα  είχαν  δοκιμαστεί  από 
μέντορες και μαθητές με μεγάλη επιτυχία. Επιπλέον, το έντυπο υλικό μας έχει μεταφραστεί και 
δημοσιευθεί στις εθνικές γλώσσες των εταίρων.
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Εκδηλώσεις διάχυσης:

Οι εκδηλώσεις διάχυσης του έργου είχαν υλοποιηθεί με βάση μια προσεκτικά διαμορφωμένη ατζέντα και 
τεκμηριώθηκαν ανάλογα. Λόγω του #COVID, η διοργάνωση των εκδηλώσεων απαιτούσε περισσότερα μέτρα 
ασφαλείας, όμως τα συνολικά αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για  το έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας              
                www.demetraproject.eu 

Ή επικοινωνήστε με τον τοπικό μας συνεργάτη: 

ή τη σελίδα μας στο FB:                      
https://www.facebook.com/D-e-M-e-T-R-a-146037012760888/

Ana Pantea BBU anapantea@yahoo.com

Γρηγόρης Χατζηαντωνίου           IDEC grigoris@idec.gr 
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