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Πρόοδος του έργου
Σειρά ηλεκτρονικών
μαθημάτων για την
αλλαγή προοπτικών
M-learning για γονείς
Επόμενα βήματα  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Μοιάζει σαν να ήταν μόλις χθες που ξεκινήσαμε αυτό το
έργο, και τώρα είμαστε ήδη στα μισά του δρόμου. Οι
εταίροι εργάζονται σκληρά τους τελευταίους μήνες. 

Το Μοντέλο Εργασίας με έναν μαθητή που επιστρέφει από
το εξωτερικό στο ντόπιο εκπαιδευτικό σύστημα και το
Μοντέλο Εργασίας με έναν αλλοδαπό μαθητή που έρχεται
σε μια νέα χώρα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.
Οι εταίροι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εξωτερική
αξιολόγηση. Συνολικά, 36 εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν
τα δύο Μοντέλα προκειμένου να τελειοποιήσουν το
περιεχόμενό τους. OIC Poland Foundation και Zespół
Szkół im. Unitów Podlaskich ήταν οι επικεφαλής εταίροι
στην ανάπτυξη των μοντέλων. Τώρα, τα Μοντέλα
επεξεργάζονται γραφικά και μεταφράζονται από τους
εταίρους. Θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες στα
τέλη Απριλίου στον ιστότοπο του έργου μας. 



ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

M-LEARNING ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 

Η "Αλλαγή Προοπτικών" είναι μια διαδικτυακή
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς. 

Το πρώτο προσχέδιο των διαδικτυακών μαθημάτων έχει
ολοκληρωθεί. Το μάθημα αποτελείται από 5 κεφάλαια
για την ενταξιακή και διαπολιτισμική εκπαίδευση: 
1.     Μια πρώτη προσέγγιση και προβληματισμός
2.     Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί;
3.      Αποτελεσματική επικοινωνία
4.     Σε επίπεδο τάξης
5.     Σε ατομικό επίπεδο (1:1)
5 εμπειρογνώμονες ανά εταίρο αξιολογούν τις ενότητες
και θα κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση του
μαθήματος.

Το προϊόν αυτό αποτελείται από infographics και
βίντεο με συμβουλές για τους γονείς σχετικά με το πώς
να κάνουν τη διαδικασία της μετακόμισης σε άλλη χώρα
με τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο ομαλή.

Οι πληροφορίες χωρίζονται σε 3 βήματα:

Βήμα 1. Πριν από την αναχώρηση από τη χώρα 
Βήμα 2. Κατά την άφιξη/ Ξεκινώντας στο νέο σχολείο 
Βήμα 3. Φοίτηση στο νέο σχολείο 

Οι συνεργάτες προετοιμάζουν περιεχόμενο για
infographics και τροφή για σκέψη.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

 

Η 3η  Συνάντηση των εταίρων θα
πραγματοποιηθεί στις 7-8
Απριλίου στο Παραλίμνι της
Κύπρου, με οικοδεσπότη το
Xenion Junior School.

Μείνετε συντονισμένοι για το
επόμενο ενημερωτικό μας δελτίο
και ενημερώσεις σχετικά με το
πρόγραμμα School Adapt! 

ΕΤΑΙΡΟΙ
OIC Poland Foundation- Poland
COMCY – Cyprus 
Open Europe – Spain 
Fondazione Patrizio Paoletti – Italy 
Xenion Junior School – Cyprus 
Zespol Szkol im. Unitow Podlaskich w Wohyniu - Poland

FACEBOOK
schooladaptabilityeu

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
https://www.schooladapt.eu

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.facebook.com/schooladaptabilityeu
https://www.schooladapt.eu/pl

