
ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  SCHOOL ADAPT? 
Το  School adapt είναι  μια  πρωτοβουλία  36 μηνών  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Erasmus+.
Το  πρόγραμμα  ξεκίνησε  την  1η  Σεπτεμβρίου  2020 και  θα  διαρκέσει  μέχρι  τις  31 Αυγούστου
2023. Διενεργείται  από  5 εταίρους  από  την  Πολωνία ,  την  Ιταλία ,  την  Κύπρο  και  την  Ισπανία .

Το  πρόγραμμα  στοχεύει  στη  διευκόλυνση  της  διαδικασίας  προσαρμογής  των  μαθητών
(ηλικίας  6 έως  14 ετών) που  επιστρέφουν  από  το  εξωτερικό  στο  εγγενές  εκπαιδευτικό
σύστημα  και  μαθητών  που  εισέρχονται  σε  ένα  νέο  εκπαιδευτικό  σύστημα  σε  μια  νέα  χώρα ,
νέα  σχολική  ζωή  και  περιβάλλον .  Απευθύνεται  σε  σχολεία  πρωτοβάθμιας  και  κατώτερης
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  σε  ολόκληρη  την  ΕΕ ,  εκπαιδευτικό  προσωπικό ,  επαγγελματίες
εκπαίδευσης  και  γονέων  γονέων  που  κατάγονται  από  το  εξωτερικό .

 Η ολιστική προσέγγιση του
έργου και το σύνολο

εργαλείων και πόρων υψηλής
ποιότητας θα προωθήσουν
εκπαιδευτικές ρυθμίσεις
χωρίς αποκλεισμούς, θα

ενδυναμώσουν το εργατικό
εκπαιδευτικό δυναμικό και
θα καλύψουν τις ανάγκες

όλων των μαθητών.

School adaptability as the key to develop a
child’s potential – School Adapt

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

σε αυτήν. 
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Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Ελάτε στην ομάδα μας!
 

schooladaptabilityeu                https://schooladapt.eu/en
 

Επικοινωνήστε με τον εθνικό σας εταίρο για περισσότερες πληροφορίες. 

ΜΟΝΤΕΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  και
προσαρμόζονται  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  της  χώρας .Το  μοντέλο  υποστηρίζει  τα  σχολεία  και  τους
γονείς  στην  διαδικασία  προσαρμογης  του  παιδιού  (πριν  και  μετά  την  άφιξη) .  
ΜΟΝΤΕΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΜΕ  ΜΕΤΑΑΣΤΕΥΤΙΚΗ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ  ΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΞΕΝΗ
ΧΩΡΑ  (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΤΗ) - Το  μοντέλο  υποστηρίζει  τα  σχολεία  και  τους  γονείς  στην
διαδικασία  προσαρμογης  του  παιδιού  (πριν  και  μετά  την  άφιξη) .
Εκπαιδευτική  Εργαλειοθήκη  – Προσαρμογή  Μαθητή :  χρήσιμα  βοηθήματα  για  το  εκπαιδευτικό
προσωπικό  σχετικά  με  την  εφαρμογή  πρακτικών  μοντέλων ,  καθώς  και  την  δημιουργία  ενός
αποτελεσματικού  και  χωρίς  αποκλεισμούς  μαθησιακού  περιβάλλοντος  σε  μια  πολυπολιτισμική
τάξη .  Θα  περιέχει  διαλόγους  προσομοίωσης ,  σενάρια  εκπαίδευσης  και  υλικό .  
ΑΛΛΑΓΗ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ :  ΜΙΑ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΗ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  για  εκπαιδευτικούς  με  έμφαση
στη  διευκόλυνση  της  σχολικής  ένταξης  για  αλλόγλωσσους  και  επαναπατριζόμενους  μαθητές .  Θα
υπάρχει  μια  σειρά  σύντομης  κατάρτισης  για  την  κάλυψη  διαφορετικών  θεμάτων  διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης ,  σύγχρονης  σημασίας .  
Πρόγραμμα  ηλεκτρονικής  μάθησης  για  γονείς  μαθητών :  διαδικτυακός  χώρος  για  την  ανάπτυξη
δεξιοτήτων  των  γονέων  για  τη  στήριξη  των  παιδιών  τους  στη  διαδικασία  αλλαγής  σχολείων  και
προσαρμογής  στο  νέο  εκπαιδευτικό  σύστημα .  Παραδίδεται  σε  ελκυστική  μορφή  πολυμέσων .  

Ποιά  είναι  τα  αποτελέσματα  του  έργου ;
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Το  υλικό  που  να  αναπτυχθεί  για  σκοπούς  του  έργου  θα  είναι  διαθέσιμο  στην  Αγγλική  γλώσσα ,  καθώς
και  σε  όλες  τις  γλώσσες  της  κοινοπραξίας  και  συγκεκριμένα ,  Ελληνικά ,  Πολωνικά ,  Ισπανικά  και  Ιταλικά .  

Εταίροι 

 
 www.oic.lublin.pl

 

 
www.fondazionepatrizi

opaoletti.org 
 

https://www.xenion.ac.
cy/en/junior-school  www.openeurope.es

 

 
www.szkolawohyn.pl

 

www.comcy.eu 
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