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ParentBank: Έναρξη διαδικτυακής εκπαίδευσης για 

επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους μονογονείς 

στη διδασκαλία γραφής/ανάγνωσης, αριθμητικής, 

επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων 

Η ομάδα έργου του ParentBank ανακοινώνει την έναρξη των ηλεκτρονικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για 

εκπαιδευτές που στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και χαμηλή εξειδίκευση με στόχο 

την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων στην διδασκαλία της γραφής/ανάγνωσης, αριθμητικής, 

των επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών 

τεχνολογιών), έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν εξατομικευμένη κατάρτιση και στήριξη στην ανάπτυξη 

τεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων των μονογονεϊκών οικογενειών, προκειμένου να προωθήσουν την 

απασχολησιμότητά τους καθώς και  την κοινωνική και προσωπική τους ανάπτυξη (ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο και την κοινωνική τους ένταξη) 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας 12 ωρών, θα επιτευχθεί, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής εκμάθησης στην οποία ανεβαίνουν όλα τα εκπαιδευτικά μαθήματα. 

Οι 6 ενότητες του σεμιναρίου βασίζονται στο διδακτικό παιδαγωγικό μοντέλο των ‘’συνθετικών εργασιών 

εκμάθησης  (Project Based Learning- PBL), οι οποίες αποτελούν τη βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 

στο έργο, για την εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, μαθηματικών, του ‘’επιχειρείν’’, ψηφιακών μέσων 

καθώς και ικανότητες σχετικές με την κοινωνική και πολιτική αγωγή. 

Η πιλοτική εφαρμογή αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος επρόκειτο να υλοποιηθεί σε κάθε χώρα από 

τον Οκτώβριο του 2020.  Προσκαλούμε όλους τους επαγγελματίες να επικοινωνήσουν με τις οργανώσεις που 

έχουν αναλάβει την υλοποίηση. 

ΓΙΑ ΤΟ  PARENTBANK 

PARENTBANK - «Η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μονογονέων χαμηλού εισοδήματος» είναι ένα έργο 

ΕRASMUS+ στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων, χρηματοδοτούμενο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του A.N.P.C.D.E.F.P. Έχει διάρκεια 2 ετών (2019-2021) - Αριθμός έργου: 2019-1-

RO01-KA204-063798. 

Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στοχεύει στη διευκόλυνση της ένταξης των μονογονέων με χαμηλό 

εισόδημα στην αγορά εργασίας, προωθώντας την πρόσβασή τους στην παιδική μέριμνα και σε άλλες 

υπηρεσίες που ενδέχεται να μην μπορούν να προσφέρουν. 
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Το ParentBank υλοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την 

Κροατία από τους ακόλουθους οργανισμούς: Asociatia Habilitas - Centru de Resurse si Formare Profesionala 

(συντονιστής), KMOP Eλλάδα, SIF - Λιθουανία, Asociacion Caminos - Ισπανία, Parents’ Association Step by Step 

Κροατία και Know and Can Association - Βουλγαρία. 

Για να μάθετε περισσότερα για το ParentBank, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.parentbank.eu 

Επικοινωνία: Το Kέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) υλοποιεί το έργο στην Ελλάδα.  Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, μπορείς να επικοινωνήσεις με τις: Μελίνα 

Ανδρικοπούλου στο andrikopoulou.m@kmop.gr και Παναγιώτα Κοκολιού στο kokoliou.p@kmop.gr ή στο 📞 

2103637547. 
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