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4ο Ενημερωτικό Δελτίο του 

HEALTH@HOME! 

Το έργο Health@Home έχει μπει στην τελική ευθεία. 

Μοιραζόμαστε μαζί σας τα τελευταία μας νέα, έχοντας 

πλέον όλο το υλικό διαθέσιμο στη μαθησιακή μας 

πλατφόρμα. Δείτε παρακάτω τις δωρεάν πηγές που 

μπορείτε να κατεβάσετε.  

Υλικό του Health@Home – Κατεβάστε εδώ 

Υλικό για γονείς και κηδεμόνες: 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε μια 

σειρά πηγών που μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν οι 

οικογένειες και να χρησιμοποιήσουν ως μέρος της δικής τους 

μαθησιακής εμπειρίας μέσα στην οικογένεια.  

- Γιατί δεν κατεβάζετε τα 12 Εκπαιδευτικά Κόμικς για 

παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών; Είναι όλα διαθέσιμα σε 

αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ελληνικά.  

- Ταξιδέψτε στον κόσμο των Δοκιμασιών 

Ιστοεξερεύνησης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 

εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Μέσα από τις 32 

Ιστοεξερευνήσεις μας, οι νέοι έχουν άφθονες 

ευκαιρίες μάθησης.  

- Εξερευνήστε το Βιβλιαράκι Οικογενειακών 

Δραστηριοτήτων. Γεμάτο με πληροφορίες και 

δραστηριότητες, αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για 

να το χρησιμοποιήσετε όλοι μαζί στην οικογένεια.  

- Εκτυπώστε τις Αφίσες του Health@Home. 7 

διαφορετικές αφίσες είναι διαθέσιμες, για να 

δώσουν χρώμα σε κάθε δωμάτιο.  

Υλικό για εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες: 

Είστε εκπαιδευτής ή επαγγελματίας και θέλετε να 

δημιουργήσετε την εργαλειοθήκη σας για τη μάθηση στην 

οικογένεια; Οι πηγές μας είναι έτοιμες για χρήση.   

- Αποκτήστε πρόσβαση στα Σχέδια Μαθήματος 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων που εστιάζουν στην ψυχική 

και σεξουαλική υγεία, τη διατροφή και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε εγχειρίδιο διαθέτει μια 

σειρά από διαδραστικές ασκήσεις και 

δραστηριότητες.   

- Αξιοποιήστε το Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής 

Κατάρτισης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων, που 

επικεντρώνεται στον γραμματισμό σε θέματα υγείας, 

στην οικογενειακή και διερευνητική μάθηση.  

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής: 
 

Σας προσκαλούμε να 

συμμετάσχετε στο Τελικό Συνέδριο 

του Health@Home, που θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 

22.09.2021 στις 10 π.μ. (IST).  

Βασικός ομιλητής θα είναι η 

καθηγήτρια Ester Prins, η οποία θα 

εστιάσει στη σημασία της 

Μάθησης στην Οικογένεια κατά τη 

διάρκεια και μετά την πανδημία.  

Εγγραφείτε σήμερα: 

https://healthathome.eventbrite.ie  

 

Επικοινωνήστε με τον 

τοπικό εταίρο: 

 Διεύθυνση: Λυκαβητού 29, 

Έγκωμη, 2401, Λευκωσία 

Email: info@innovade.eu 

Τηλέφωνο: (357) 22 002 100 

ER LOGO 

https://healthathome.net/
https://elearning.healthathome.net/
https://healthathome.eventbrite.ie/
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Καλοκαιρινά Σεμινάρια στο πλαίσιο του 

έργου: 
 

Το καλοκαίρι οι εταίροι του έργου Health@Home 

πραγματοποίησαν εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη με 

οικογένειες, γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες.  

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 

τις δωρεάν πηγές που αναπτύχθηκαν και να μοιραστούν 

τις εμπειρίες τους από τη μάθηση στην οικογένεια. Δείτε 

μερικές φωτογραφίες από αυτά τα σεμινάρια 

οικογενειακής μάθησης.  

Όλες οι πηγές του Health@Home διατίθενται δωρεάν   

εδώ.                                                                                               

                                                                                                Ειδικές Ευχαριστίες:  

     

 

 

 
 

Μπορείτε να μαθαίνετε νέα για το έργο, καθώς και μερικές άλλες  

χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία στη σελίδα μας στο Facebook. 

Κάντε μας like και ακολουθήστε μας @ 

https://www.facebook.com/healthathomeproject 

 
 

Καθώς το έργο μας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος 

του, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη 

μας πρώτα απ' όλα σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Ελπίζουμε να επωφεληθήκατε από την εμπειρία 

συμμετοχής σας στο έργο.  

Επίσης, ευχαριστούμε όλες τις Τοπικές Ομάδες 

Εργασίας που αφιέρωσαν χρόνο και μοιράστηκαν 

μαζί μας την τεχνογνωσία τους, για να 

διασφαλίσουμε ότι όλο το υλικό που 

αναπτύχθηκε ήταν υψηλής ποιότητας.  

Τέλος, ευχαριστούμε τους χρηματοδότες μας 

Leargas και Erasmus+. Χωρίς εσάς αυτό το έργο 

δεν θα ήταν εφικτό. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε 

όλους στο μέλλον και θυμηθείτε να μοιραστείτε 

φωτογραφίες από τα έργα σας για το 

Health@Home. 
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