
                                                                                                              
 

 

Newsletter I 2ο Τεύχος 

Σε αυτό το τεύχος: Νέα του έργου | Προσεχώς | Join us! 

 

Νέα του έργου 

 Η Εκπαιδευτική Μεθοδολογία μας είναι έτοιμη! Περιλαμβάνει α) 

μια εκτενή ανάλυση αναγκών, βασισμένη σε βιβλιογραφική 

έρευνα και συζητήσεις με γονείς, β) τη μεθοδολογία για τη 

δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, γ) επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα και δ) το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των 

ενοτήτων.  

 

 Η θεωρητική τεκμηρίωση για την Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης 

είναι έτοιμη. Και τα δύο προϊόντα είναι διαθέσιμα στον 

ιστότοπο του έργου: http://parents4all.eu 

 Βελτιώνουμε το εκπαιδευτικό μας υλικό και το προσαρμόζουμε 

στα δεδομένα της κάθε χώρας της σύμπραξης! Δημιουργήσαμε 

δύο εκπαιδευτικές ενότητες για γονείς από τις κοινωνίες 

υποδοχής και για γονείς μετανάστες/πρόσφυγες. Το υλικό θα 

εφοδιάσει τους γονείς με πρακτικές πληροφορίες για την 

ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την καλύτερη 

κατανόηση του ρόλου τους στην επίτευξη της ένταξης και της 

κοινωνικής συνοχής. Επίσης τους παρέχονται εργαλεία ώστε να 

συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με άλλους γονείς και τη 

σχολική κοινότητα για το καλό όλων των παιδιών.  

Προσεχώς 

 Τον Μάρτιο του 2019 θα δοκιμάσουμε στην πράξη το εκπαιδευτικό μας υλικό και την 

εργαλειοθήκη αξιολόγησης! Γονείς από όλες τις χώρες της σύμπραξης θα προσκληθούν στην 

πιλοτική εφαρμογή του υλικού και για να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωσή του. Η πιλοτική 

εφαρμογή θα απευθύνεται κυρίως σε ντόπιους γονείς.  

 Την άνοιξη του 2019 θα ξεκινήσει η παραγωγή ενός βίντεο και μιας σύντομης ταινίας! Στόχος 

μας είναι να βοηθήσουμε τους γονείς να δουν την ετερότητα στα σχολεία με διαφορετικό 

μάτι. Θα προσκληθούν γονείς τόσο ντόπιοι όσο και μετανάστες/πρόσφυγες.  

 

Join Us! 
 

 Θα θέλατε να συμμετάσχετε στην πιλοτική εφαρμογή ή στην παραγωγή των βίντεο; 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο http://parents4all.eu!   

 Θέλετε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας; Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο 

Twitter! 

http://parents4all.eu/
http://parents4all.eu/
https://www.facebook.com/parents4all
https://twitter.com/parents4all


                                                                                                              
 
 

Εταίροι  

 

 
www.olympiakokek.gr 

 

 
 

www.ifa-akademie.de 

 

 
www.programmaintegra.it  

www.bemis.org.uk 
 

 
 
www.sih.lt  

www.uhu.es 
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