
 
 
 
 

 
 

CONOCO 
 

 “Αντιμετωπίζοντας τον περιορισμό της κινητικότητας κατά τη διάρκεια του Covid-19:  
Μαθαίνοντας από τις εμπειρίες μας ” 

 

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμός Συντονιστών Erasmus (EAEC) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το 
Σχέδιο «CONOCΟ» είχε εγκριθεί από το ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης στην Κύπρο και θα χρηματοδοτηθεί από 
την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ KA2.  Διάρκεια σχεδίου, Σεπτέμβριος 
2020 – Απρίλιος 2022. 

Από τότε που ο Covid-19 κατέληξε σε πανδημία, το 2020 έχει αναγκάσει αρκετές χώρες σε όλη την 
Ευρώπη και ανά το παγκόσμιο, να λάβουν ακραία μέτρα αποκλεισμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης 
σε μεγάλο βαθμό. Ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναγκάστηκαν να περιοριστούν στα σπίτια 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η νέα πραγματικότητα βρήκε τον κόσμο απροετοίμαστο να 
προσαρμόσει την  εργασία του, την διαβίωση του, την δημιουργικότητα και παραγωγικότητα του, την 
διδασκαλία και την μάθηση του και  τις καθημερινές του συνήθειες ώστε να είναι εξίσου παραγωγικός 
και αποτελεσματικός μένοντας στο σπίτι.  Ως εκ τούτου, το Σχέδιο CONOCO στοχεύει στην συλλογή 
πρακτικών, κυρίως από τις χώρες εταίρους, και όχι μόνο, σχετικά με τον τρόπο που οι εργαζόμενοι – 
εργοδότες, εκπαιδευτικοί -  μαθητές- φοιτητές, γονείς – παππούδες, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων 
με αναπηρίες , για τον τρόπο που βιώσαν και αντιμετώπισαν την παραμονή τους στο σπίτι. Επιπλέον, το 
Σχέδιο στοχεύει στην ανάδειξη πρωτότυπων πρακτικών, τυπικών προσεγγίσεων και εμπειριών που 
αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και βοήθησαν τη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των ανθρώπων. 

Το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν θα αναπτύξει Πνευματικά Παραδοτέα καθώς ο στόχος του είναι να συλλέξει 
καλές πρακτικές και βιώματα σχετικά με την δημιουργηθήσα κατάσταση. Επομένως, αναμένονται τα 
ακόλουθα αποτελέσματα και παραδοτέα: 

1. Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (E-Book), το οποίο αποτελεί μια συλλογή καλών 
πρακτικών για το πώς οι πιο πάνω κατηγορίες ανθρώπων αντιμετωπίζουν τον περιορισμό της 
κινητικότητας κατά την διάρκεια του Covid-19. 

2. Δημιουργία βίντεο με τα βιώματα των ανθρώπων που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες οι 
οποίοι μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες και απόψεις αναφορικά με τον περιορισμό 
της κινητικότητας τους κατά την διάρκεια του Covid-19.  

      

Συντονιστής του Σχεδίου είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμός Συντονιστών Erasmus (EAEC). Οι άλλοι 
οργανισμοί εταίροι είναι  το VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου , το  



Liceul Teoretic "Tudor Arghezi",  το  Associazione Ada,  το  ITIS P. Paleocapa και το Universitea Petrol si 
Gaze Ploiesti, που εκπροσωπούν πέντε χώρες μέλη της Ε.Ε. (Κύπρος, Γερμανίας, Ελλάδας, 2 από την 
Ιταλία και 2 από την Ρουμανία). 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχεδίου: www.co-no-co.eu 

http://www.co-no-co.eu/

