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E-COURSE: Πλατφόρμα Υποστήριξης Σχολείων για σχολεία στα
οποία φοιτούν μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία
Το έργο E-COURSE που συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στην ενίσχυση των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη διαχείριση
πολυπολιτισμικών
περιβαλλόντων
και
στην
υποστήριξη της ένταξης μαθητών με μεταναστευτικό
υπόβαθρο. Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι
πραγματοποίησαν μία έρευνα πεδίου για να
συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση
των πολιτικών ένταξης στις χώρες των εταίρων του
έργου και να διερευνήσουν τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην
καθημερινή τους πρακτική σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, κάθε εταίρος
ανέπτυξε εκπαιδευτικές ενότητες που απευθύνονται
σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να βελτιώσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη
διαχείριση
πολυπολιτισμικών
σχολικών
περιβαλλόντων. Σύμφωνα με τις διαφορετικές

ανάγκες που εντοπίστηκαν, κάθε εκπαιδευτική
ενότητα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα,
μεταξύ των οποίων: η χρήση εργαλείων του Web 2.0
για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας,
ζητήματα επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και
οικογένειας, κατανόηση της διαπολιτισμικότητας,
εκπαίδευση με τη χρήση μεθόδων μη τυπικής
μάθησης και διδασκαλία γλωσσών των μαθητών με
μεταναστευτική βιογραφία.

Πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών
ενοτήτων
Κατά τη διάρκεια του έργου έλαβαν χώρα πιλοτικές
εφαρμογές σε δύο κύκλους στους οποίους
συμμετείχαν
εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν
οι εκπαιδευτικές ενότητες προκειμένου να
διαπιστωθεί αν το περιεχόμενό τους είναι επαρκές και
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πώς θα μπορούσε να προσαρμοστεί για να
εκπληρωθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών. Η
πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε μεταξύ
Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018 στη Γερμανία, την
Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κύπρο. Κατά τη
φάση της πιλοτικής εφαρμογής περίπου 100
εκπαιδευτικοί έλαβαν κατάρτιση μέσω σεμιναρίων. Τα
αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής έδειξαν ότι
υπήρχαν υψηλά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επικεντρώνονταν
στην παροχή περαιτέρω δεξιοτήτων για εργασία με
μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία και για την
υποστήριξη της ένταξής τους στο σχολείο. Σύμφωνα
με τα σχόλια που καταγράφτηκαν, οι εκπαιδευτικές
ενότητες οριστικοποιήθηκαν και το περιεχόμενό τους
προσαρμόστηκε, ώστε να συμπεριληφθεί στην
πλατφόρμα υποστήριξης σχολείων.

Η έναρξη λειτουργίας της Πλατφόρμας
Υποστήριξης Σχολείων
Η
πλατφόρμα
υποστήριξης
σχολείων
έχει
οριστικοποιηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
του έργου: https://learning.e-course.eu/
Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό του σχολείου
μπορούν να βρουν τις εκπαιδευτικές ενότητες που
αναπτύχθηκαν έχοντας δωρεάν πρόσβαση στην
πλατφόρμα. Μαζί με την παροχή ευκαιριών
κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, η πλατφόρμα
περιλαμβάνει τη δυνατότητα υλοποίησης συνεδριών
που στοχεύουν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας
μεταξύ ολόκληρης της σχολικής κοινότητας:
εκπαιδευτικούς, διευθυντές/ριες, προσωπικού του
σχολείου, μαθητών και των οικογένειών τους.
Η πλατφόρμα υποστήριξης των σχολείων θα τεθεί σε
εφαρμογή σε σχολεία της Γερμανίας, της Ελλάδας, της
Γαλλίας, της Ιταλίας και της Κύπρου για να τους
υποστηρίξει στη διαχείριση της ποικιλομορφίας και
στην προώθηση της ανάπτυξης ενός σχολικού

περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Η πλατφόρμα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Εκπαιδευτικές ενότητες ηλεκτρονικής
μάθησης για εκπαιδευτικούς και διευθυντές
σχολείων σχετικά με την ποικιλομορφία και τη
σχολική ένταξη,
 Ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποστήριξη της
σχολικής εργασίας για τη διευκόλυνση της
παροχής δωρεάν ηλεκτρονικής βοήθειας σε
μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία,
 Διαδικτυακός χώρος για την επικοινωνία
εκπαιδευτικών-γονέων για την ανταλλαγή
μηνυμάτων και πληροφοριών, ορισμού
υπενθυμίσεων ημερολογίου κ.λπ.,
 Χρήσιμες επαφές και πληροφορίες σχετικά με
τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα των
χωρών που συμμετέχουν στο έργο,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών
εγγραφής, που απευθύνονται κυρίως σε
γονείς και οικογένειες μαθητών με
μεταναστευτική βιογραφία.
Μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με
τις εξελίξεις του έργου μέσω της ιστοσελίδας του:
https://e-course.eu/

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
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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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