
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

Ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και των γνωστικών 

ικανοτήτων των παιδιών μέσω ολιστικής προσέγγισης και 

καινοτόμων μεθόδων 
   

Οι στόχοι του προγράμματος: 

 μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της 
επιτάχυνσης της μαθησιακής διαδικασίας 
 

 εξάλειψη έλλειψης εξειδικευμένου δυναμικού στα σχολεία (π.χ. 
ψυχολόγων)  

 

 βελτίωση της συμβολής των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία 
των παιδιών τους και στην ανάπτυξη των γνωστικών τους 
δεξιοτήτων 
 

 δωρεάν προσφορά εργαλείων ΤΠΕ για τη διάγνωση των 
γνωστικών διαδικασιών και των προτιμώμενων τρόπων μάθησης  
για παιδιά ηλικιών 6-14 χρόνων  
 

 δωρεάν προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού για 
γονείς και εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της ανάπτυξης από 
τους μαθητές αποτελεσματικών μαθησιακών δεξιοτήτων 

Τα τέσσερα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα: 

 Παραδοτέο 1 – Ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διάγνωση της 

γνωστικής ανάπτυξης και των μαθησιακών τύπων των παιδιών 

ηλικίας 6-10 χρονών 

 

 Παραδοτέο 2 – Ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διάγνωση της 

γνωστικής ανάπτυξης και των μαθησιακών τύπων των παιδιών 

ηλικίας 11-14 χρονών  

 

 Παραδοτέο 3 – Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για δασκάλους και 

εκπαιδευτικούς 

 

 Παραδοτέο 4 – Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για μαθητές 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

Συγχρηματοδοτούμενο από 

το πρόγραμμα Erasmus+ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα του έργου Pro-Learn είναι 

έτοιμη! Μπορείτε να την επισκεφθείτε!  

https://prolearn-project.eu/ 
 

Μπορείτε, επίσης, να ενημερωθείτε για 

τα τελευταία νέα από:     

Επόμενα βήματα: 

 Πιλοτική έκδοση των εργαλείων των παραδοτέων 1 και 

2 στα Αγγλικά και στις επίσημες γλώσσες των εταίρων 
 

 Δοκιμή των εργαλείων των παραδοτέων 1 και 2 μεταξύ 

των εταίρων, πριν την πιλοτική φάση στις χώρες των 

εταίρων 
 

 Ανάπτυξη του περιεχομένου των παραδοτέων 3 και 4 
 

 Επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται για τον 

Οκτώβριο του 2020 στην Πάτρα, στην Ελλάδα 

Πρώτη συνάντηση εταίρων 

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου έγινε στα γραφεία του οργανισμού OIC Poland, στις 30 και 31 

Οκτωβρίου 2019, στο Λούμπλιν της Πολωνίας.  Η συνάντηση ξεκίνησε μ’ ένα καλωσόρισμα και μια σύντομη 

περιγραφή του προγράμματος από τον οργανισμό OIC Poland Foundation, που είναι ο συντονιστής του έργου. 

Κάθε ένας από τους εταίρους είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον οργανισμό που εκπροσωπούν. 

Καθορίστηκε η δομή του έργου και τα διάφορα χρονοδιαγράμματα. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων εστιάζοντας στην καλύτερη επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού έργου Pro-Learn.    

Δεύτερη συνάντηση 

Η δεύτερη συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 4 και 5 Μαΐου 2020 στην Αγία Νάπα στην Κύπρο, 

αλλά λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις εξαιτίας του COVID-, διεξήχθη διαδικτυακά. Οι εταίροι 

παρουσίασαν την πρόοδο στην ανάπτυξη του περιεχομένου των εργαλείων του έργου. Συγκεκριμένα, οι εταίροι 

από τον οργανισμό OIC Poland Foundation παρουσίασαν την πρόοδο στην ανάπτυξη του περιεχομένου των 

εργαλείων για τα δύο πρώτα παραδοτέα. Οι εταίροι από το Fondazione Paoletti της Ιταλίας παρουσίασαν τη 

δομή της εργαλειοθήκης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Παραδοτέο 3) και οι εταίροι από τη Eurosuccess 

(Κύπρος) την προτεινόμενη δομή της εργαλειοθήκης για τους μαθητές (Παραδοτέο 4). Η επιτυχία στην ανάπτυξη 

του περιεχομένου και τη μέχρι τώρα αξιολόγηση των εργαλείων οφείλεται στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων 

και στην πολύτιμη συμβολή των συνεργατών μας (ειδικοί και επαγγελματίες στον τομέα). Το Δημοτικό Σχολείο 

Αγίας Νάπας – Αντώνη Τσόκκου (Κύπρος) ανέφερε τις δραστηριότητες που έγιναν μέχρι τώρα για προώθηση 

και διάδοση του έργου. Τέλος, καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα του έργου.  

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις 

μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.»   

Project No:2019-1-PL01-KA201-065726 

https://www.facebook.com/prolearn.eu/
https://twinspace.etwinning.net/104092/home
https://www.youtube.com/channel/UCMkKLRe3lmN8co2ZOsIDsVg
https://prolearn-project.eu/el/
https://prolearn-project.eu/el/

