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 ΑΝΤΑΛΛΑΓΈΣ ΟΜΆΔΩΝ
ΜΑΘΗΤΏΝ
Από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου το Διεθνές Σχολείο
Assisi του Fondazione Patrizio Paoletti φιλοξένησε στο
Assisi (Ιταλία) μαθητές από την Κύπρο και την Πολωνία
και τους δασκάλους τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης
"Είμαστε ΟΛΟΙ διαφορετικοί, αλλά είμαστε ΟΛΟΙ ίδιοι".
Ήταν μια ευκαιρία να μεταφερθεί στους μαθητές ο
σεβασμός και ο εορτασμός των διαφορών σε όλους
τους ανθρώπους, μαθαίνοντας από κοινού την έννοια
της διαφορετικότητας, της πολιτισμικής συνείδησης,
της αποδοχής, της ανεκτικότητας, καθώς και να
κεντρίσουν την περιέργειά τους για διαφορετικές
χώρες και πολιτισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο
Instagran που δημιουργήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό:
 https://www.instagram.com/ais_instagration/

https://www.instagram.com/ais_instagration/


ΠΡΌΟΔΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΜΑΘΗΤΏΝ–
χρήσιμο υλικό για το εκπαιδευτικό προσωπικό για την
εφαρμογή των μοντέλων στην πράξη. Οι εταίροι
συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα αυτού του
αποτελέσματος, τα οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμα.
ΑΛΛΑΓΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΏΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΆΘΗΣΗΣ- οι εταίροι τελειοποιούν το
διαδικτυακό μάθημα και την πλατφόρμα και θα ξεκινήσουν
σύντομα με τη μετάφραση.  Οι εταίροι προσλαμβάνουν
εκπαιδευτικούς για την πιλοτική εφαρμογή σε εθνικό
επίπεδο. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ -αυτό το
αποτέλεσμα είναι έτοιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.
Οι εταίροι στρατολογούν τους γονείς για την εξωτερική
πιλοτική εφαρμογή.

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

1 και 2 Δεκεμβρίου, οι εταίροι συναντήθηκαν στη Ρώμη για να
συζητήσουν την πρόοδο του έργου. Μεταξύ άλλων θεμάτων,
παρουσιάστηκε η ανατροφοδότηση σχετικά με τη  ανταλλαγή
μαθητών. Αυτή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητηθεί από
κοντά η πρόοδος του έργου και να συμφωνηθούν οι επόμενες
εκδηλώσεις και προθεσμίες.  
Πολλές ευχαριστίες στον οικοδεσπότη μας, το Fondazione
Patrizio Paoletti, που έκανε τη διαμονή μας τόσο ευχάριστη.
Τα λέμε την επόμενη φορά!

NEXT STEPS 
 

Η 5η και τελευταία
Εταιρική Συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί στις
11-12 Μαΐου στο Λούμπλιν
της Πολωνίας, με
οικοδεσπότη την OIC
Poland. 

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