
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τρίτο ενημερωτικό δελτίου του ACT-IT-OUT! 

 
       Διάρκεια του Έργου: 1/3/2021 – 28/2/2023 
       Συντονιστής: SPEHA FRESIA SC, ITALY 
       Χώρες Κοινοπραξίας: Ιρλανδία, Κροατία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ιταλία 
 
 
 

ACT-IT-OUT ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
 

Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του έργου, η ομάδα 
εργάζεται μεθοδικά για να παραδώσει όλα τα αποτελέσματα - η 
πλειονότητα των πνευματικών αποτελεσμάτων έχει πλέον 
αναπτυχθεί. 

Τον Ιούλιο του 2022, 
εκπαιδευτές από τις 7 
χώρες εταίρους 
συναντήθηκαν στη 
Λευκωσία (Κύπρος) 
για να 
παρακολουθήσουν 
την εκπαίδευση του 
προγράμματος 3Ps. 
Η εκπαίδευση ήταν 
μια εξαιρετική 
ευκαιρία για τους εταίρους, τους ερευνητές και τους 
εκπαιδευτικούς να συναντηθούν προσωπικά, να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και να γνωριστούν.  

Τον Οκτώβριο του 2022, 
ενήλικες εκπαιδευόμενοι 
από όλες τις χώρες 
εταίρους συναντήθηκαν 
στη Ρώμη (Ιταλία) για μια 
πενθήμερη κατάρτιση. 
Ήταν μια πλούσια και 
έντονη εβδομάδα, γεμάτη 
πολιτισμικές εκφράσεις και 
δημιουργικά συναισθήματα 
- οι εκπαιδευόμενοι μας 

πέρασαν υπέροχα! 

ACT-IT-OUT  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

 
• Πραγματοποιήθηκαν εννιά 

διαδικτυακές διακρατικές 

συναντήσεις 

• Αναπτύχθηκαν τα 

παραδοτέα του έργου 

• δημιουργία τοπικών ομάδων 

εργασίας με εκπαιδευτικούς, 

καλλιτέχνες, φωτογράφους 

και εργαζόμενους στον 

πολιτισμό για την 

αξιολόγηση του 

προγράμματος 3Ps 

• σελίδα στο Facebook και 

τακτική ενημέρωση σχετικά 

με το έργο, που σχετίζεται 

με φωτογραφίες, ποιήματα 

και παραστάσεις  

• Ιστοσελίδα που είναι 

διαθέσιμη στα αγγλικά και 

στις γλώσσες όλων των 

εταίρων 

 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 3 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
 

Οι εταίροι συνέχισαν να συναντώνται τακτικά διαδικτυακά για να διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή του έργου και ότι 

όλοι οι εταίροι είναι ενήμεροι με τα καθήκοντά τους. Παρόλο που η χρήση πλατφορμών τηλεδιάσκεψης και ποικίλων 

ψηφιακών εργαλείων αποδείχθηκε χρήσιμη και επωφελής για τη συνεργασία, τίποτα δεν είναι καλύτερο από τη 

πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση και ανυπομονούμε να συναντηθούμε όλοι στο Βερολίνο τον Δεκέμβριο του 2022. 

  

 
 

 
 

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ! 
 

Στην Ιστοσελίδα του έργου: http://actitout.eu/ και στη σελίδα στο  

Facebook: https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 
 
 
 

 

 

ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘHΣΕΙ; 

- Συμμετοχή των εταίρων σε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στο Βερολίνο τον Δεκέμβριο του 2022  
- Τοπικά πιλοτικά εργαστήρια για ενήλικες εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές ενηλίκων 
- Μετάφραση των IO1 & IO2 σε όλες τις γλώσσες των εταίρων 
- Eκδηλώσεις σε όλες τις χώρες εταίρους τον Μάιο του 2023 
- Τελική διάσκεψη στην Ιταλία τον Μάιο του 2023 

“The European Commission’s support for  the  production  of  this  publication  does  not  constitute  an  endorsement  of  the  contents,  which  reflect  the  views  only  of  the  authors, 

and  the  Commission  cannot  be  held  responsible  for  any  use  which  may  be  made  of  the  information  contained  therein”.  Project     Number: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095329 
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