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Επισκεφθείτε μας στο: healthathome.net  

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του Health@Home 

Καλωσορίσατε και πάλι στο έργο Health@Home. Έχουμε 
πολλά νέα, μιας και τους μήνες αυτούς το έργο έχει 
προχωρήσει. Καθώς συνεχίζει η πανδημία του Κορωνοϊού, 
έχουμε δεσμευθεί να στηρίξουμε τις οικογένειες στην 
Ευρώπη. Ελπίζουμε το υλικό και οι εκπαιδεύσεις μας να 
βοηθήσουν τους γονείς και να συμβάλουν σε πιο υγιείς 
κοινωνίες.   

Σημαντικά νέα – Η μαθησιακή μας πλατφόρμα είναι 
πλέον διαθέσιμη!  
Ως μέρος του έργου Health@Home, έχουμε αναπτύξει 
διάφορες πηγές για γονείς, παιδιά και εκπαιδευτές, που 
εστιάζουν στον γραμματισμό σε θέματα υγείας μέσα σε 
οικογενειακό πλαίσιο. Η μαθησιακή πλατφόρμα, όπου 
βρίσκεται συγκεντρωμένο όλο αυτό το υλικό είναι πλέον 
διαθέσιμη. Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν εδώ, για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό.  

Διαθέσιμο υλικό  

Κόμικς για μικρά παιδιά: 
Το έργο Health@Home έχει δημιουργήσει κόμικς με θέμα την 
υγεία, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν εδώ. Ρίξτε τους μια 
ματιά, κατεβάστε τα ή επικοινωνήστε μαζί μας, αν τα 
επιθυμείτε σε έντυπη μορφή.  
 
Ιστοεξερευνήσεις για εφήβους: 
Όλοι ξέρουμε πόσο αρέσουν οι προκλήσεις στους νέους. Ας 
τους παρέχουμε λοιπόν προκλήσεις σχετικές με την υγεία! 
Εγγραφείτε στη μαθησιακή πλατφόρμα εδώ και αποκτήστε 
πρόσβαση στις 32 δοκιμασίες ιστοεξερεύνησης, που 
δεσμεύονται να κρατήσουν τα παιδιά σας απασχολημένα 
αυτό το καλοκαίρι!  
 
Πρόγραμμα υποστήριξης γονέων και κηδεμόνων:  
Το εγχειρίδιο υποστήριξης για γονείς και κηδεμόνες έχει 
ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμο εδώ. Το διαδραστικό αυτό 
εγχειρίδιο συνοδεύεται από εκπαίδευση στον γραμματισμό σε 
θέματα υγείας, φύλλα εργασίας και σχέδια μαθήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετέχετε και διαδώστε τα 
νέα! 
Ενώ οι εταίροι μας προετοιμάζουν 
τις πιλοτικές τους εφαρμογές, τα 
συνέδρια ενημέρωσης και το 
τελικό συνέδριο, υπάρχουν πολλές 
ευκαιρίες σε κάθε χώρα τόσο για 
επαγγελματίες (εκπαιδευτές, 
καθηγητές, δασκάλους, 
εκπαιδευτικούς, εθελοντές, 
μέντορες, ερευνητές, βοηθούς) 
όσο και για εκπαιδευομένους να 
συμμετέχουν στο έργο! Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τον 
αντίστοιχο εταίρο στη χώρα σας, 
για να μάθετε περισσότερα.   

Επικοινωνήστε με τον 
τοπικό εταίρο: 

  

 

Διεύθυνση: Λυκαβητού 29, 
Έγκωμη, 2401, Λευκωσία 
 
Email: info@innovade.eu 
Τηλέφωνο: (357) 22 002 100 

 

  Κόμικς                          Δοκιμασίες Ιστοεξερεύνησεις               Σχέδια Μαθήματος  

https://healthathome.net/
https://elearning.healthathome.net/login/index.php
https://healthathome.net/comics/
https://elearning.healthathome.net/login/index.php
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mailto:info@innovade.eu


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
Project Number: 2019-1-IE01-KA204-051443 

 

  2 
 

Επισκεφθείτε μας στο: healthathome.net  

 

 

 

 
 

Μπορείτε να μαθαίνετε νέα για το έργο, καθώς και μερικές άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία στη σελίδα μας στο Facebook.  

Kάντε μας like και ακολουθήστε μας στο 
https://www.facebook.com/healthathomeproject 

Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  

https://healthathome.net/   

 

 

Εκπαίδευση στην Ευρώπη: 
Έχει πραγματοποιηθεί μια διαδικτυακή, συναρπαστική 
Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών: 

Η Διεθνική Ομαδική Εκπαιδευτική Συνάντηση 
Προσωπικού που επρόκειτο να λάβει χώρα στην 
Ισπανία, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τον 
οργανισμό Aldaima από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου. Η 
ομάδα των 17 ατόμων μοιράστηκε την 
εμπειρογνωμοσύνη και το πάθος της και έδωσε 
σημαντική ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια των 3 
ημερών. Οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν από τους 
οργανισμούς των εταίρων είχαν την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με το έργο, να εξερευνήσουν το 
εκπαιδευτικό του υλικό και να συζητήσουν ζητήματα 
και προκλήσεις που σχετίζονται με τον γραμματισμό σε 
θέματα υγείας, ειδικά στην εποχή του Κορωνοϊού.   

Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τη σελίδα μας στο 
Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: 

Αυτή την άνοιξη, οι εταίροι διοργάνωσαν 
εκπαίδευση διάρκειας 4 ημερών σε 
εκπαιδευτές ενηλίκων στην περιοχή τους. 
Εκπαιδευτές από διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και κέντρα μάθησης στο πλαίσιο 
της οικογένειας συναντήθηκαν, για να 
εξερευνήσουν το υλικό που αναπτύχθηκε 
ειδικά για εκπαιδευτές. Οι ομάδες είχαν την 
ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα σχέδια 
μαθήματος και να παρέχουν 
ανατροφοδότηση για περαιτέρω ανάπτυξη. 
Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν 
στις εκπαιδεύσεις αυτές στις χώρες 
εταίρους.  
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