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Η ένταξη όλων των μαθητών στην εκπαίδευση 

αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν αναφέρεται σε 

μαθητές που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. 

Μεταξύ αυτών των ομάδων, συμπεριλαμβάνονται 

μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι 

έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με προκλήσεις 

που αφορούν το γλωσσικό και πολιτισμικό τους 

υπόβαθρο. 

Σε έκθεση που καταρτίστηκε για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Education policies 

and practices to foster tolerance, respect for 

diversity and civic responsibility in children and 

young people in the EU - Examining the evidence» 

 (2016) αναγνωρίζεται το γεγονός ότι τα σχολεία 

έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους νεαρούς 

μαθητές, ώστε να καταστούν ενεργοί και υπεύθυνοι 

πολίτες στη σύγχρονη πολυπολιτισμική Ευρώπη. Το 

παραπάνω γεγονός συνεπάγεται την απομάκρυνση 

από μονοπολιτισμικά προσανατολισμένα 

εκπαιδευτικά συστήματα και την ενίσχυση εκείνων 

των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία μπορούν 

να συνδέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 

νεαρούς μαθητές με την πολυπολιτισμική 

πραγματικότητα που τους περιβάλλει. 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να εξοπλιστούν 

οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, 
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προκειμένου να είναι σε θέση να προωθήσουν την 

ένταξη, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την 

ισότητα στην εκπαίδευση και να υποστηρίξουν τους 

μαθητές με μεταναστευτικό και προσφυγικό 

υπόβαθρο, ώστε να επιτύχουν καλύτερα 

αποτελέσματα στο σχολείο, προλαμβάνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου. 

Το έργο E-COURSE στοχεύει στην ενίσχυση της 

πρόσβασης, της συμμετοχής και της μαθησιακής 

επίδοσης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών 

και προσφύγων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη 

Γερμανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Κύπρο, την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ιταλία, αλλά 

και γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου 

να υποστηριχθεί η πλήρης ένταξή τους στις 

κοινωνίες υποδοχής. Το E-COURSE προσβλέπει στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και του 

προσωπικού των σχολείων παρέχοντάς τους 

πολύτιμα εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στις μαθησιακές ανάγκες των 

παιδιών μεταναστών και προσφύγων. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018/2019, η 

κοινοπραξία του έργου E-COURSE θα προχωρήσει 

στην πιλοτική εφαρμογή της Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρμας Υποστήριξης σχολικών μονάδων στη 

Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την 

Κύπρο με στόχο την επιτυχή υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολικών 

μονάδων προκειμένου να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν τη διαφορετικότητα στο σχολικό 

περιβάλλον.  

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Υποστήριξης 

Σχολείων 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα υποστήριξης σχολείων 

θα περιλαμβάνει χρήσιμο υλικό προκειμένου να 

παρέχει υποστήριξη στους μετανάστες και 

πρόσφυγες μαθητές και εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος: 

 Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς 

και το προσωπικό των σχολείων, ώστε να 

είναι σε θέση να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά θέματα ισότητας, 

ποικιλομορφίας και ένταξης στους κόλπους 

της μαθητικής κοινότητας  

 Διαδικτυακό Εργαλείο Υποστήριξης της 

σχολικής μελέτης από το σπίτι για τη 

διευκόλυνση της δωρεάν παροχής 

ηλεκτρονικής υποστήριξης σε μετανάστες και 

πρόσφυγες μαθητές    

 Διαδικτυακός χώρος για την επικοινωνία 

μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων και την 

ανταλλαγή μηνυμάτων, την ανταλλαγή 

μηνυμάτων, πληροφοριών κ.λπ. 

 

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκπόνηση 
σχολικών πολιτικών που αφορούν τη 
διαφορετικότητα  

Τα σχολεία θα πρέπει να είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για όλους 

τους μαθητές, προκειμένου να καταστούν ενεργοί 

και υπεύθυνοι πολίτες, να προωθήσουν την 

ισότητα και τη δημοκρατία και να αναπτύξουν 

στάσεις, όπως η ανοιχτότητα, η αποδοχή και ο 
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σεβασμός για τη διαφορετικότητα και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα είναι 

σημαντικό το προσωπικό του σχολείου να 

προωθήσει τέτοιου είδους δεξιότητες, όπως, 

επίσης, και τη διαπολιτισμική μάθηση. Η 

μεθοδολογία για την εκπόνηση και την εφαρμογή 

πολιτικών και σχεδίων δράσης για τη 

διαφοροποίηση των σχολείων θα επιτρέψει στα 

συμμετέχοντα σχολεία να επιτύχουν όλα τα 

παραπάνω.  

Επιπρόσθετες πληροφορίες 

Το έργο E-COURSE – EnhanCing the Participation 

and Learning Performance of Migrant and RefUgee 

Children in PRimary School Education 

χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Erasmus+, KΑ 2: Στρατηγικές Συμπράξεις για τη 

σχολική εκπαίδευση. Το έργο στοχεύει στην 

ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων προκειμένου να είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται μαθητές με μεταναστευτικό και 

προσφυγικό υπόβαθρο με απώτερο σκοπό τη 

διευκόλυνση της ένταξης και της ακαδημαϊκής 

επιτυχίας των εν λόγω μαθητών.  

  

Στο έργο συμμετέχουν 8 οργανισμοί: IMA 

(Συντονιστής, Γερμανία), KMOP (Ελλάδα), FOUR 

ELEMENTS (Ελλάδα) Canary Wharf Consulting LTD 

(Ηνωμένο Βασίλειο), CARDET (Κύπρος), ESHA 

(Ολλανδία), Pistes Solidaires (Γαλλία) και CESIE 

(Ιταλία). 

Στοιχεία επικοινωνίας  

CARDET  

Διεύθυνση: 

Λεωφόρος Λυκαβηττού (1ος όροφος),  

Έγκωμη, Λευκωσία, 2401  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cardet.org 

Ιστοσελίδα: www.cardet.org 
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