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              Η 5η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

          «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

            ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN» 

        Ζάγκρεμπ, Κροατία 

Η 5η Διακρατική Συνάντηση του έργου «Υπηρεσίες βιωσιμότητας στα άτομα με σύνδρομο 

down», η οποία αποτέλεσε και τη 2η δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του έργου, 

πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας τον Απρίλιο. Στην πραγματικότητα, αυτή η 

συνάντηση ήταν υβριδική, καθώς κάποια μέλη δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

αυτοπροσώπως. Έτσι, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που προκύπτουν, χρησιμοποιούμε όλα τα 

διαθέσιμα μέσα και πόρους, για την καλύτερη υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου.  

Οι δια ζώσεις συναντήσεις συνδράμουν σημαντικά στην καλύτερη επικοινωνία των εταίρων, 

μέσα από επαγγελματικές, αλλά και κοινωνικές δραστηριότητες, διερευνώντας το κοινωνικό και 

πολιτιστικό υπόβαθρο της χώρας υποδοχής, αλλά και ανταλλάσσοντας πεποιθήσεις και 

εμπειρίες. 

Ο πρώτος βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η 

προετοιμασία της Διακρατικής Εκπαιδευτικής 

Δραστηριότητας που θα διοργανωθεί από τον 

οργανισμό ASINDOWN το φθινόπωρο του 2022 στη 

Βαλένθια της Ισπανίας, και στην οποία θα συμμετέχουν 

άτομα με σύνδρομο down και οι υποστηρικτές τους από 

όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 
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Στη συνέχεια, τα μέλη της κοινοπραξίας παρουσίασαν 

και συζήτησαν τα τελικά υλικά των Πνευματικών 

Παραδοτέων 2 και 3, τα οποία αποτελούνται από  7 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στον τομέα της 

Εκμάθησης μέσω Υπηρεσιών, και τα αντίστοιχα 

εκπαιδευτικά τους υλικά.  

 

Το τρίτο θέμα συζήτησης της συνάντησης ήταν η 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Κατάρτισης. Το IED 

παρουσίασε στους εταίρους τον τρόπο λειτουργίας 

της, αλλά και τα εργαλεία εκμάθησης ΤΠΕ για άτομα 

με σύνδρομο down που ανέπτυξε.  

 

Στο τέλος, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να 

διασκεδάσουν όλοι μαζί, και να μοιραστούν εμπειρίες 

από την υλοποίηση του έργου, τον αντίκτυπο που έχει 

ήδη έχει στο περιβάλλον τους και να συνδεθούν, 

ακόμη περισσότερο, όλα με στόχο να δημιουργήσουν 

τους πόρους που απαιτούνται για έναν κόσμο χωρίς 

αποκλεισμούς. 

 

 

 

 

 

Ας δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο! 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ και επισκεφθείτε περιοδικά την ιστοσελίδα του 

www.sustainableserviceinds.eu 

Τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου απηχούν τις απόψεις των συντακτών του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 

να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση. 

 
 

http://www.sustainableserviceinds.eu/?fbclid=IwAR1AT1ufSpuWH4u4_T6iwrEH7pR0NhbLSvmFmfR8yP7xR1bG6tyi_-qW-8Q
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