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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ

Τα μοντέλα
Πρόοδος έργου
Κοίνη εκδήλωση
κατάρτισης προσωπικού
Επόμενα βήματα 

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Μετά από λίγους μήνες σκληρής δουλειάς, τα δύο
λειτουργικά μοντέλα είναι επιτέλους διαθέσιμα.
Μοντέλο 1: Μοντέλο εργασίας με μαθητή που
επιστρέφει από το εξωτερικό στο ντόπιο εκπαιδευτικό
σύστημα και Μοντέλο 2: Μοντέλο εργασίας με
αλλοδαπό μαθητή που έρχεται σε νέα χώρα
(προσαρμογή αλλοδαπού μαθητή).

Μπορείτε να βρείτε τις ενότητες με τα αντίστοιχα
παραρτήματά τους στον ιστότοπο του έργου:
https://schooladapt.eu/en/project-results 

Σε αυτά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με
τις δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν από
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (διευθυντής,
εκπαιδευτικοί της τάξης, γονείς, συμμαθητές,
διαπολιτισμικός βοηθός) σε διάφορα στάδια για την
επιτυχή ενσωμάτωση των νέων μαθητών. 



ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ - χρήσιμος πόρος για το παιδαγωγικό
προσωπικό για την εφαρμογή των μοντέλων στην
πράξη.
"ΑΛΛΑΓΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΏΝ- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ:
για τους εκπαιδευτικούς, με έμφαση στη διευκόλυνση
της σχολικής ένταξης των αλλοδαπών και των
επαναπατρισθέντων μαθητών 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - διαδικτυακός
χώρος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γονέων
για την υποστήριξη των παιδιών τους στη διαδικασία
αλλαγής σχολείου και προσαρμογής στο νέο
εκπαιδευτικό σύστημα. 
Οι εταίροι προετοιμάζουν την πιλοτική δραστηριότητα
σε εθνικό επίπεδο και αρχίζουν με την πρόσληψη των
σχολείων που θα συμμετάσχουν.

Επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την
ανάπτυξη των υπόλοιπων αποτελεσμάτων του έργου:  

Του Εργαλείου Εκπαίδευσης  
Της Διαδικτυακή πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς
Των Διαδικτυακών Μαθημάτων για γονείς 

Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας συνεργαστήκαμε με όλους
τους εταίρους για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα σε
εξέλιξη. Οι εταίροι συζήτησαν την ανάπτυξη: 

Μετά από κάθε συνεδρία, οι συμμετέχοντες παρείχαν
ανατροφοδότηση για βελτίωση. 
Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν
την όμορφη περιοχή του Παραλιμνίου (Κύπρος). 

ΕΠΟΜΕΝΑ
ΒΗΜΑΤΑ  

Οι κοινές ανταλλαγές
ομάδων μαθητών θα
πραγματοποιηθούν από τις
7 έως τις 11 Νοεμβρίου στο
Αssisi της Ιταλίας. 
(Assisi International School)

Η 4η Συνάντηση της
Κοινοπραξίας  θα
πραγματοποιηθεί στις
1-2 Δεκεμβρίου στη Ρώμη,
Ιταλία, με οικοδεσπότη το
Fondazione Patrizio
Paoletti. 

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

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
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

