
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Καλωσορίσατε στο 

3ο Ενημερωτικό 

Δελτίο του έργου 

LUOVA  

Εδώ θα βρείτε 

πληροφορίες για: 

 

 Τη μέχρι τώρα πορεία 

του έργου  

 Για την τρίτη 

συνάντηση των 

εταίρων του έργου 

 Τα παραδοτέα του 

έργου 
 

 

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα 

  

Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε σημαντικά το έργο LUOVA. 

Παρά τα αναδυόμενα προβλήματα, οι εταίροι κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν τα παραδοτέα του έργου (IO1 - Διαδικτυακά 

Δωμάτια Απόδρασης, IO2 – Πρόγραμμα ενδο-υπηρεσιακής 

κατάρτισης και IO3 – Ηλεκτρονική πλαρφόρμα μάθησης). 

 

Η προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων στην Κύπρο δεν 

πραγματοποιήθηκε και οι εταίροι διοργάνωσαν μια διαδικτυακή 

συνάντηση. 

 

Η μορφή των επόμενων προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 

(διακρατική επιμορφωτική εκδήλωση, πολλαπλασιαστική δράση 

σε κάθε χώρα εταίρο) θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω 

κατάσταση που σχετίζεται με το COVID. 

Επόμενα βήματα… 
 

Κατά τους επόμενους μήνες η 

κοινοπραξία του έργου θα 

υλοποιήσει τα ακόλουθα: 

 Δημιουργία των τελικών 

παραδοτέων σε όλες τις 

γλώσσες των εταίρων 

 Υλοποίηση του 

προγράμματος ενδο-

υπηρεσιακής κατάρτισης 

 Οργάνωση 

πολλαπλασιαστικής δράσης 

σε κάθε χώρα 

 Συνάντηση ξανά στην 

τελική σύναντηση στο Ταλίν 

ή σε περίπτωση που δεν 

είναι δυνατόν θα 

διοργανωθεί διαδικτυακή 

συνάντηση 

Iανουάριος 2021   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η τρίτη συνάντηση του έργου ξεκίνησε 

με μια σύντομη ανασκόπηση του έργου 

– τα παραδοτέα, τους στόχους, το 

πρόγραμμα και τη γενική ανάπτυξη. 

Η συνάντηση εμπεριείχε συζητήσεις 

σχετικά με τα τελικά παραδοτέα. 

Οι εταίροι συζήτησαν τα τελικά θέματα 

που σχετίζονται με το IO1 (Διαδικτυακά 

Δωμάτια Απόδρασης), ιδίως τη 

μετάφραση και την παραγωγή. Οι 

εταίροι συζήτησαν, επίσης, την τελική 

μορφή του IO2 (Πρόγραμμα ενδο-

υπηρεσιακής κατάτρισης). Στη συνέχεια, 

οι έταιροι συζήτησαν και συμφώνησαν 

την τελική μορφή της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας μάθησης που ανέπτυξε το 

CARDET.  

Επιπλέον, η κοινοπραξία συζήτησε 

θέματα διοικητικά, τεχνικά και 

διαχείρισης του έργου. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με σαφή 

κατανομή καθηκόντων μεταξύ των 

εταίρων και καθορισμό των 

καταληκτικών ημερομηνιών για τους 

επόμενους μήνες. Οι εταίροι ελπίζουν 

ότι η διακρατική επιμορφωτική 

εκδήλωση και η τελική συνάντηση που 

προγραμματίζονται στο Ταλίν θα 

οργανωθούν σε παραδοσιακή μορφή.  

 

 
Που μπορείτε να μας 

βρείτε; 
Ιστοσελίδα του έργου: 

http://luovaproject.eu/ 

και κάντε like στη σελίδα μας στο 

Facebook: 

https://www.facebook.com/LU

OVA-Online-Escape-Rooms-

2329472137330720/ 

3η Διακρατική συνάντηση 

Διαδικτυακή συνάντηση 

 

Τα μέλη του έργου 

LUOVA σχεδίαζαν να 

συναντηθούν για την 3η 

συνάντηση του έργου 

στη Λευκωσία στις 28 

Σεπτεμβρίου. Η πανδημία 

COVID-19 και οι 

περιορισμοί που υπήρχαν 

στις περισσότερες χώρες 

ανάγκασε τους εταίρους 

να διοργανώσουν 

διαδικτυακή συνάντηση 

παρά σύναντηση 

πρόσωπο με πρόσωπο. 

 

 

Η συνάντηση οργανώθηκε την ίδια ημέρα με την 

προγραμματισμένη συνάντηση και παρακολουθήθηκε 

από εκπρόσωπους όλων των εταίρων που 

συμμετέχουν στο έργο. Παρά το γεγονός ότι η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικκτυακά, η 

συνάντηση ήταν χρήσιμη για να συζητηθούν τα 

τελευταία βήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

των παραδοτέων και να προγραμματιστούν 

περαιτέρω διεργασίες που θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο του έργου. 

 

 

 

Υπεύθυνος διοργάνωσης 

Ο υπεύθυνος διοργάνωσης της τρίτης συνάντησης του 

έργου LUOVA ήταν ο έταιρος από την Κύπρο, το 

CARDET.  

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας 

και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με 

παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση έργων, στη στήριξη και ενδυνάμωση νέων, 

την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική 

μάθηση. Είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη 

κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο. 

http://luovaproject.eu/
https://www.facebook.com/LUOVA-Online-Escape-Rooms-2329472137330720/
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