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EXEMPLAR  

 

 

 

 

 

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ 

NEWSLETTER ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“EXEMPLAR”! 
Αυτή τη φορά θα σας πούμε περισσότερα για τα 

πιο κάτω: 

• Τα τελευταία μας επιτεύγματα και 

παρούσες δραστηριότητες σχετικά με το 

έργο EXEMPLAR 

• Την 3η Διακρατική Συνάντηση των Μελών 

της Κοινοπραξίας 

• Βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση 

εκπαίδευσης προσωπικού 
 

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ; 

Μετά την εκτέλεση της 2ης Διακρατικής 

Συνάντησης των Μελών της Κοινοπραξίας τον 

Φεβρουάριο 2019 στην Αυστρία, οι JKPeV, SEAL 

Cyprus, Auxilium και INNEO έχουν αναπτύξει 

το μαθησιακό περιεχόμενο του IO1: Integration 

Leaders Curriculum ως ένα δομημένο 

πρόγραμμα κατάρτισης που περιλαμβάνει 8 

ενότητες με 2 μαθησιακά κεφάλαια σε κάθε 

ενότητα, και το δοκίμασαν με τους τοπικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς. Κάθε κεφάλαιο 

περιλαμβάνει μια 5-λεπτη οπτικοακουστική 

παρουσίαση και ένα σχέδιο μαθήματος με 

worksheets και παρουσιάσεις Powerpoint. Η 

διδακτική ύλη του προγράμματος Integration 

Leaders είναι σχεδιασμένη για να παρέχεται σε 

μια μικτή μαθησιακή μορφή, και περιλαμβάνει 

περίπου 32 ώρες προσωπικής μάθησης στην 

τάξη και 32 ώρες αυτόνομης μάθησης.  

Οι Rural Hub και INNEO ανέπτυξαν το 

περιεχόμενο για 12 πηγές ενσωμάτωσης του 

IO2: Toolbox of Integration Resources σε μια 

μορφή πλούσια σε μέσα, και το δοκίμασαν με 

τις τοπικές ομάδες εργαζομένων.  

Κάθε εργαλείο έχει αναπτυχθεί ούτως ώστε να 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

- Παρουσίαση PowerPoint με ηχητικά αρχεία 

και υποτίτλους,  

- Ηχητικό αρχείο,  

- Εικονογραφημένο εγχειρίδιο,  

- Εγχειρίδιο εκπαιδευτή 

- Βοηθήματα εκπαιδευτή που 

συμπεριλαμβάνουν φύλλα εργασίας κτλ. 

ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΩΡΑ;  

Οι ALK και JKPeV έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν 

στην ανάπτυξη του IO3: In-service Training 

Programme για εκπαιδευτές ενηλίκων και 

κοινοτήτων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 

πλήρης αξιοποίηση και χρήση των IO1 και IO2.  Οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινοτήτων αποτελούν 

σημαντικούς φορείς διάδοσης στο πλαίσιο του 

έργου  EXEMPLAR, και θα γίνει κάθε προσπάθεια 

για εξασφάλιση των απαραίτητων εργαλείων και 

υποστήριξης που χρειάζονται για την επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος.  

Ο οργανισμός Hub Karelia Oy εργάζεται στην 

ανάπτυξη του IO4: Πύλη E-learning που θα παρέχει 

ολοκληρωμένη και άμεση πρόσβαση στο εύρος 

των μαθησιακών πηγών που έχουν αναπτυχθεί. Η 

προτεινόμενη πύλη θα υποστηρίζει ένα ευρύ 

φάσμα καινοτόμων διαδικτυακών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 
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Η τρίτη συνάντηση των μελών ξεκίνησε με τις 

γενικές συστάσεις και τους χαιρετισμούς, και 

ακολούθησε μια σύντομη επισκόπηση του έργου 

– παράγωγα, σκοποί, πρόγραμμα και 

μεθοδολογία.  

Ο συντονιστής παρουσίασε περιληπτικά όσα 

έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή από τον κάθε 

εταίρο.  

Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τα 

αποτελέσματα δοκιμής του IO1 και του IO2, 

καθώς και με τις επερχόμενες μεταφράσεις του 

υλικού που έχει αναπτυχθεί και την παραγωγή 

των τελικών πηγών σε μια μορφή με πλούσιες 

πηγές.  

Ο οργανισμός ALK παρουσίασε το Πλαίσιο 

Εκπαίδευσης κατά την Εργασία (In-service 

Training Framework) και το Μαθησιακό 

Περιεχόμενο του IO3 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

για υλοποίηση της Βραχυπρόθεσμης Εκδήλωσης 

Κοινής Εκπαίδευσης Προσωπικού (LTTA-Short-

term Joint Staff Training) στην Κύπρο.  

Οι εταίροι συζήτησαν και αποφάσισαν τις 

ημερομηνίες υλοποίησης του LTTA, τις ευθύνες 

και ρόλους του κάθε ενός για την επιτυχημένη 

παράδοση αυτής της βραχυπρόθεσμης κοινής 

εκπαίδευσης προσωπικού και των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων.  

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, ο 

οργανισμός Hub Karelia Oy παρουσίασε το 

πρωτότυπο για το IO4: την πύλη E-learning.  

Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν δραστηριότητες 

διάδοσης, θέματα διαχείρισης και διοίκησης 

καθώς και τεχνικά ζητήματα. Αποφάσισαν τις 

ημερομηνίες για την επόμενη διακρατική 

συνάντηση καθώς και το τελικό συνέδριο και την 

τελική συνάντηση που θα γίνουν στο  Dresden 

της Γερμανίας.  

Η συνάντηση ήταν πολύ εποικοδομητική με 

χρήσιμες συζητήσεις που συμβάλλουν σημαντικά 

στην επιτυχημένη ανάπτυξη των επόμενων 

δράσεων του έργου. 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ, ΤΣΕΧΙΑ 

Μέλη του Έργου EXEMPLAR συναντήθηκαν για 

την Τρίτη Διακρατική Συνάντηση στις 2-3 

Σεπτεμβρίου 2019 στην Πράγα της Τσεχίας.  

Ο ΦΙΛΟΞΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Η 2η Διακρατική Συνάντηση διοργανώθηκε από 

το μέλος της κοινοπραξίας που βρίσκεται στην  

Τσεχία – (ALK) ALIANCE LEKTORU A 

KONZULTANTU. 

Ο Aliance lektorů a konzultantů – είναι ένας μη-

κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση στο Opavě 

αλλά είναι ενεργός σε όλη την Τσεχία. 

Ο οργανισμός δίνει έμφαση στην παροχή 

προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, θεματικών εργαστηρίων που 

βοηθούν περισσότερα από 400 μέλη και 

επαγγελματίες στην απόκτηση πιστοποιήσεων, 

ικανοτήτων, και ειδικών πρακτικών δεξιοτήτων.  

3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΑ 
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ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ; 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

http://exemplars.eu 

και γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ 

exemplars/ 

LTTA- SP-ADULT-

SHORT-TERM JOINT 

STAFF TRAINING 

EVENT  

Από τις 3 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2019, 14 εκπαιδευτές (2 

άτομα ανά εταίρο) θα παρευρεθούν στην 

Βραχυπρόθεσμη Εκδήλωση Κοινής Εκπαίδευσης 

Προσωπικού (LTTA-Short-term Joint Staff Training). Αυτή η 

εκπαίδευση θα διαρκέσει 3 μέρες, συνολικά 20 ώρες, και 

θα λάβει χώρα στην Κύπρο. 

Σκοπός αυτής της σύντομης εκπαιδευτικής εκδήλωσης 

είναι η παροχή υποστήριξης της συνεχιζόμενης 

ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων και κοινοτήτων 

καθώς και τους εργαζόμενους στον τομέα της 

μετανάστευσης. 

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες 

για την υποστήριξη μεταναστών, καθώς και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ως διαδικτυακοί εκπαιδευτές (e-tutors), 

επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, 

διαπολιτισμική συνείδηση, διαχείριση ποικιλόμορφων 

ομάδων και μαθητευομένων από διαφορετικές 

κουλτούρες.  

Η εκπαίδευση θα παρέχεται μέσω μιας σειράς 

πρακτικών εργαστηρίων, όπου θα διεξάγονται ομαδικές 

συζητήσεις, πρακτικές εργασίες και δραστηριότητες 

εναλλαγής ρόλων ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι, με 

το τέλος της εκπαίδευσης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 

την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και εμπειρία για την 

διάδοση του Integration Leaders Curriculum (IO2), την 

πλήρη χρήση της Ψηφιακής Εργαλειοθήκης πηγών για 

απόκτηση κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων (IO2) 

και την παράδοση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εν 

ώρα Εργασίας (In-service Training Programme - IO3) σε 

άλλους ενήλικες και εργαζόμενους στα πεδία της 

κοινοτικής εκπαίδευσης και της μετανάστευσης της 

περιοχής τους, ως μέρος ενός κλιμακωτού 

εκπαιδευτικού μοντέλου. 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 

Η δουλειά μας στο έργο θα συνεχιστεί: 

• Οι οργανισμοί JKPeV, ALK, Hub Karelia, SEAL 

CYPRUS και INNEO θα μεταφράσουν τις πηγές 

της διδακτικής ύλης του IO1 και θα τις 

παρουσιάζουν σε μορφές πλούσιες σε μέσα 

για διαδικτυακή χρήση και μη. 

• Οι JKPeV, ALK, Hub Karelia, SEAL CYPRUS και 

INNEO will θα παράγουν την ψηφιακή 

εργαλειοθήκη IO2 με πηγές ενσωμάτωσης σε 

όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας.  

• Μια πλήρως αξιοποιήσιμη Πύλη E-learning θα 

είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2020. 

• Η τέταρτη Διακρατική Συνάντηση των Μελών 

της Κοινοπραξίας θα γίνει στις 6 και 7 

Φεβρουαρίου 2020 στο Rzeszów της 

Πολωνίας. 

 


