
 
 

 
 

2η έκδοση του ενημερωτικού 
δελτίου HEALTH @ HOME! 
Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ξεκινήσαμε 
το πρόγραμμα Health @ Home τον Οκτώβριο 
του 2019 και δεν θα μπορούσαμε να είμασταν 
προετοιμασμένοι για το πώς θα άλλαζε ο 
κόσμος εν τω μεταξύ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ποτέ δεν ασχοληθήκαμε περισσότερο με 
θέματα υγείας. Περισσότερο από ποτέ, είναι  
σημαντικό να υποστηρίξουμε τις οικογένειες 
στην ανάπτυξη της παιδείας τους για να 
κατανοήσουν τι μπορούν να κάνουν για να 
παραμείνουν υγιείς σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές. 

Στο πλαίσιο της ομάδας Health @ Home, 
εργαζόμαστε εντατικά για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών πόρων που θα ενθαρρύνουν τις 
οικογένειες να αρχίσουν να μαθαίνουν για την υγεία 
και να αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμού που 
πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες για τη λήψη 
ενημερωμένων αποφάσεων σχετικά με την υγεία 
των οικογενειών τους. 

Μέχρι στιγμής, καταφέραμε να αναπτύξουμε 
διάφορα αποτελέσματα του έργου όπως: 

 
• Ιστιοεξερεύνηση για εφήβους 
• Σχέδια μαθημάτων για γονείς και εκπαιδευτές 

ενηλίκων 
• Κωμικές ταινίες για μικρότερα παιδιά 

Ακολουθήστε μας @ 
https://www.facebook.com/healthathomeproject 

healthathome.net 
 

Αναμιχθείτε μαζί μας: 
Συνεργαζόμαστε ως ομάδα του 
έργου της ΕΕ για τη δημιουργία 
σχετικού μαθησιακού υλικού για 
εκπαιδευτές και οικογένειες 
ενηλίκων. 

Συμμετέχοντας στην τοπική ομάδα 
που έχει συσταθεί στη χώρα σας, θα 
μπορούσατε επίσης να εμπλακείτε 
και να δώσετε τη συμβολή σας στο 
νεότερο υλικό μας. Εάν αυτό σας 
ενδιαφέρει, μην διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Επικοινωνήστε με τον 
τοπικό σας συνεργάτη: 

 
 

info@innovade.eu 
 

 

Κάντε κλικ στο Health Squad για να διαβάσετε τα πρώτα μας κόμικς! 
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Τώρα μπορείτε να διαβάσετε τα πρώτα 2 κόμικς "Keep Fit and Have Fun" και "Healthy Snacks 
- An Adventure" στον ιστότοπό μας. Τους επόμενους δύο μήνες, περισσότερα συναρπαστικά 
νέα θα κοινοποιηθούν μέσω της σελίδας μας στο Facebook, οπότε μείνετε σε επαφή! 
 

healthathome.net
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