
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  1  

SCHOOL
ADAPTABILITY

Boletín oficial del Centro de Salud Malasaña

Το έργο 
Τις ολοκληρωμένες
δράσεις και
δραστηριότητες 
Τις διακρατικές
συναντήσεις
Τα επόμενα βήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μοντέλο εργασίας με μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό στο εγγενές
εκπαιδευτικό σύστημα
Μοντέλο εργασίας με ξένο μαθητή που ξεκινά/συνεχίζει την εκπαίδευση του
σε μια νέα χώρα (προσαρμογή ξένου μαθητή)
Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη - Προσαρμογή μαθητή
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης για γονέις

Tο έργο "School adaptability as the key to develop a child's potential - School
Adapt" πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + από 6
διαφορετικούς οργανισμούς από 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Κύπρος,
Ισπανία και Ιταλία).

Το έργο στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικασίας προσαρμογής των μαθητών
(6 έως 14 ετών) που επιστρέφουν από το εξωτερικό στο εγγενές εκπαιδευτικό
σύστημα και των μαθητών που ξεκινούν ή συνεχίζουν την εκπαίδευση τους σε
ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, σε μια άλλη χώρα. 

Απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
ολόκληρη την ΕΕ, σε παιδαγωγικό προσωπικό, σχολικούς ειδικούς και γονείς-
μετανάστες.

Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να αναπτύξουμε 5 παραδοτέα:

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ 

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ: 



ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ

Διεξήγαμε έρευνα για τη διάγνωση των αναγκών και των προσδοκιών
των μαθητών και των γονέων τους σχετικά με την αποτελεσματική
προσαρμογή τους κατά την ένταξη και επανένταξη τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα.

Η έρευνα βασίστηκε στην ολοκλήρωση μιας ομάδας εστίασης
απευθυνόμενη σε δασκάλους, ψυχολόγους και διευθυντικό
προσωπικό με εμπειρία στην εργασία με ξένους μαθητές ή μαθητές
που επιστρέφουν στο εγγενές εκπαιδευτικό τους σύστημα από το
εξωτερικό. Η έρευνα ολοκληρώθηκε επίσης μέσω της διεξαγωγής 
 ερωτηματολογίων που απευθύνονταν σε γονείς μαθητών που έχουν
πρόσφατα επιστρέψει από το εξωτερικό στο εγγενές εκπαιδευτικό
τους σύστημα ή που ήρθαν από το εξωτερικό και άρχισαν την
εκπαίδευση τους σε ένα σχολείο, σε μια νέα χώρα.

Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι πρόκειται να
ολοκληρώσουμε τα μοντέλα εργασίας, βάσει των ανακγών που
εντοπίστηκαν στην διεξαγωγή της έρευνα και ερωτηματολογίων, τα
οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου
https://www.schooladapt.eu/en

Οι διακρατικές συναντήσεις με τους συνεργάτες μας αποτελούν
συναρπαστικό κομμάτι του έργου. Συνεδριάζουμε μέσω
διαφορετικού ιστότοπου κάθε φορά και απολαμβάνουμε την
ευκαιρία να ανταλλάξουμε ιδέες και να μάθουμε για νέους
πολιτισμούς. 

Μέχρι στιγμής, είχαμε δύο διακρατικές συναντήσεις. Η πρώτη έγινε
διαδικτυακά, λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών που προκλήθηκαν
λόγω της από την πανδημία COVID-19. Ο Ιταλός συνεργάτης μας δεν
κατάφερε να ταξιδέψει για την συνάντηση. Όσοι από εμάς είχαν την
τύχη να βρεθούν στο Reus, επιτέλους μπόρεσαν να γνωριστούν
προσωπικά και να μοιραστούν μερικές μέρες μαζί στην όμορφη αυτή
πόλη.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
 

Βρισκόμαστε στο στάδιο
ανάπτυξης των
ποργραμμάτων
ηλεκτρονικής μάθησης για
εκπαιδευτικούς και γονείς.

Μείνετε συντονισμένοι να
διαβάσετε το επόμενο
ενημερωτικό μας δελτίο και
να ενημερωθείτε σχετικά με
το School Adapt Project! 

ΕΤΑΙΡΟΙ
OIC Poland - Πολωνία
COMCY – Κύπρος
Open Europe – Ισπανία
Fondazione Patrizio Paoletti – Iταλία
Xenion Junior School – Κύπρος 
Zespol Szkol im. Unitow Podlaskich w Wohyniu - Πολωνία

FACEBOOK
schooladaptabilityeu

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
https://www.schooladapt.eu/en

http://www.szkolawohyn.pl/
https://www.xenion.ac.cy/en
https://www.oic.lublin.pl/
https://www.comcy.eu/
https://fondazionepatriziopaoletti.org/
https://www.openeurope.es/
https://www.schooladapt.eu/en
https://www.facebook.com/schooladaptabilityeu

