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     Σεπτζμβριοσ 2019 

 

Ε-COURSE: εργαλεία για την προώθηςη 

τησ ζνταξησ των μαθητών με 

μεταναςτευτική βιογραφία ςτην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη 

Μία από τισ κφριεσ προκλιςεισ που καλοφνται να 

αντιμετωπίςουν τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ 

ςτθν Ευρϊπθ κατά τθ ςφγχρονθ εποχι είναι θ 

ζνταξθ των μακθτϊν με μεταναςτευτικι 

βιογραφία ςτο ςχολείο. Πολφ ςυχνά οι εν λόγω 

μακθτζσ τείνουν να ζχουν χαμθλότερεσ 

εκπαιδευτικζσ επιδόςεισ, ενϊ είναι πιο πικανό 

να εγκαταλείψουν το ςχολείο νωρίτερα ςε 

ςφγκριςθ με τα γθγενι παιδιά. Η ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ ζνταξθσ από τισ πρϊτεσ φάςεισ τθσ 

εκπαιδευτικισ τουσ πορείασ ζχει ηωτικι ςθμαςία 

για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιου είδουσ 

φαινομζνων. Συγκεκριμζνα, θ παροχι 

εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

ςχολικισ επίδοςθσ κεωρείται από τισ καλφτερεσ 

και αποτελεςματικότερεσ ςτρατθγικζσ ζνταξθσ 

των μακθτϊν με μεταναςτευτικι βιογραφία. 

 

 

 

Η ομάδα του ζργου E-COURSE εργάηεται για να 

υποςτθρίξει τουσ εκπαιδευτικοφσ και το 

προςωπικό των ςχολικϊν μονάδων, ϊςτε να 

είναι ςε κζςθ να διαχειριςτοφν καλφτερα τα 

πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα των ςχολείων και 

να προωκιςουν τθ διαπολιτιςμικότθτα μεταξφ 

των μακθτϊν τουσ. 

Συγκεκριμζνα, ςχολικζσ μονάδεσ ςτθ Γερμανία, 

τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθ Γαλλία και τθν Κφπρο 

ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν πιλοτικι εφαρμογι 

των εργαλείων υποςτιριξθσ που αναπτφχκθκαν 

ςτο πλαίςιο του ζργου. Τα εργαλεία που ζχουν 

αναπτυχκεί ςτοχεφουν ςτο να καταςτιςουν 

επαρκείσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ προκειμζνου να 

αντιμετωπίηουν τισ προκλιςεισ και τισ ευκαιρίεσ 

που κζτει θ πολυπολιτιςμικότθτα και ςτθν 

ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ ςχολικϊν 

περιβαλλόντων χωρίσ αποκλειςμοφσ. 
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Πλατφόρμα Υποςτήριξησ Σχολείων του 

ζργου E-COURSE 

Οι εκπαιδευτικοί και τα ςχολεία που 

ςυμμετζχουν ςτθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ 

πλατφόρμασ υποςτιριξθσ ςχολείων τθ κεωροφν 

ωσ ζνα πολφ χριςιμο υποςτθρικτικό εργαλείο 

για τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων τουσ όςον 

αφορά τθ διαχείριςθ πολυπολιτιςμικϊν τάξεων, 

τθν επικοινωνία με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν 

και τθν υποςτιριξθ των νεοαφιχκζντων 

μεταναςτϊν και προςφφγων μακθτϊν. Έχουν 

δείξει υψθλά κίνθτρα ςτθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ, τθν οποία κεωροφν πολφτιμο 

εργαλείο, επειδι επιτρζπει τθν άμεςθ 

υποςτιριξθ των μακθτϊν με μεταναςτευτικι 

βιογραφία και εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου και 

διευκολφνει τθν επικοινωνία μεταξφ ςχολείου 

και οικογζνειασ. 

Η μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των οικογενειϊν ςτθ 

ςχολικι ηωι είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

πτυχζσ για τθν ζνταξθ των μακθτϊν με 

μεταναςτευτικι βιογραφία. Για αυτόν τον λόγο, 

θ πλατφόρμα περιζχει μζρθ ειδικά αφιερωμζνα 

ςε γονείσ και οικογζνειεσ όπωσ, «Χριςιμεσ 

επαφζσ και πλθροφορίεσ». Για παράδειγμα ςε 

αυτό το μζροσ, οικογζνειεσ μεταναςτϊν και 

προςφφγων μακθτϊν μποροφν να βρουν 

πλθροφορίεσ για το ςχολικό ςφςτθμα των χωρϊν 

υποδοχισ ςτισ οποίεσ διαμζνουν.  

Η πλατφόρμα φιλοξενεί, επίςθσ, ενότθτεσ 

κατάρτιςθσ για εκπαιδευτικοφσ με εκπαιδευτικό 

υλικό για τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων όςον 

αφορά τθ διαχείριςθ πολυπολιτιςμικϊν τάξεων. 

Μεθοδολογία για την εκπόνηςη ςχολικών 
πολιτικών για την πολιτιςμική 
ποικιλομορφία 

 

Η ενεργόσ και υπεφκυνθ ιδιότθτα του πολίτθ 

ςυνεπάγεται τθν αποδοχι τθσ ιςότθτασ και τθσ 

δθμοκρατίασ και τθν ανάπτυξθ ςτάςεων όπωσ θ 

ανοιχτότθτα κακϊσ και ο ςεβαςμόσ ςτθν 

ποικιλομορφία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

Τα ςχολεία πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

δθμιουργιςουν τισ προχποκζςεισ για όλα τα 

παιδιά και το προςωπικό του ςχολείου, ϊςτε να 

προωκιςουν αυτζσ τισ δεξιότθτεσ και τθ 

διαπολιτιςμικι μάκθςθ. 

Προκειμζνου το ζργο να υποςτθρίξει τα ςχολεία 

για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, ανζπτυξε μια 

μεκοδολογία για τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι 

ςχολικϊν πολιτικϊν και ςχεδίων δράςθσ που 

αφοροφν τθν πολυπολιτιςμικότθτα των 

ςχολείων. Η μεκοδολογία αποςκοπεί ςτο να 

κακοδθγιςει τα ςχολεία ςτθν εκπόνθςθ ςχεδίων 

δράςθσ για τθν προϊκθςθ του διαπολιτιςμικοφ 

διαλόγου και για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ 

τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτα ςχολικά 

περιβάλλοντα.  

Τα ςχολεία που εφάρμοςαν τθ μεκοδολογία 

κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ του πιλοτικοφ 

προγράμματοσ παρακινοφνται ςτθ ςυνζχιςθ τθσ 

χριςθσ τθσ ςχολικισ πολιτικισ και των ςχετικϊν 

ςχεδίων δράςθσ που αναπτφχκθκαν.  

Τελική ςυνάντηςη και Συνζδριο ςτην 

Αθήνα 

Η τελικι ςυνάντθςθ των εταίρων του ζργου 

ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυνάντθςθσ ςυηιτικθκαν ηθτιματα που 

αφοροφςαν τα αποτελζςματα και τισ εμπειρίεσ 

κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου ςχετικά με τισ 

εκνικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ 

ζτρεξε το ζργο και τισ προκλιςεισ και τισ καλζσ 

πρακτικζσ αυτοφ του διετοφσ ταξιδιοφ. 

Επιπλζον, οι εταίροι του ζργου μοιράςτθκαν 

ανατροφοδοτιςεισ που ζλαβαν από τα ςχολεία 

που ςυμμετείχαν ςτο ζργο. Γενικότερα, οι 

https://learning.e-course.eu/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2/
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εκπαιδευτικοί ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον για 

περαιτζρω εκπαίδευςθ ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, κακϊσ και για 

εργαλεία που υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ 

διαπολιτιςμικϊν περιβαλλόντων. 

Ακόμθ, ςτισ 21 Σεπτεμβρίου, το KMOP 

διοργάνωςε το τελικό Συνζδριο του ζργου ςτθ 

Θεςςαλονίκθ. Συγκεκριμζνα, ςτο Συνζδριο 

ςυμμετείχαν 140 άτομα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

κακθγθτϊν πανεπιςτθμίων, ερευνθτϊν 

θλικιωμζνων, εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αλλά και 

ςτελεχϊν ΜΚΟ που εργάηονται ςτον τομζα τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Το παραπάνω 

Συνζδριο αποτζλεςε μία ευκαιρία, ϊςτε οι 

εταίροι του ζργου να παρουςιάςουν τα 

ευριματα, τισ δραςτθριότθτεσ και τα 

αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ του ζργου. Το 

κοινό ςυμμετείχε ενεργά με ερωτιςεισ και 

εξζφραςε διάφορεσ απόψεισ ςχετικά με το κζμα 

τθσ υγιοφσ ζνταξθσ μεταναςτϊν και προςφφγων 

μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

Επιπρόςθετεσ πληροφορίεσ 

Το ζργο E-COURSE – EnhanCing the ParticipatiOn 

and Learning Performance of Migrant and 

RefUgee Children in PRimary School Education 

χρθματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Erasmus+ programme, KΑ 2: Στρατθγικζσ 

Συμπράξεισ για τθ ςχολικι εκπαίδευςθ. Το ζργο 

ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ 

προφίλ  των εκπαιδευτικϊν και των διευκυντϊν 

των ςχολικϊν μονάδων προκειμζνου να είναι ςε 

κζςθ να διαχειρίηονται μακθτζσ με 

μεταναςτευτικό και προςφυγικό υπόβακρο  με 

απϊτερο ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ και 

τθσ ακαδθμαϊκισ επιτυχίασ των εν λόγω 

μακθτϊν.   

Στο ζργο ςυμμετζχουν 8 οργανιςμοί: IMA 

(Συντονιςτισ, Γερμανία), KMOP (Ελλάδα), FOUR 

ELEMENTS  (Ελλάδα), Canary Wharf Consulting 

LTD (Ηνωμζνο Βαςίλειο), CARDET (Κφπροσ), ESHA 

(Ολλανδία), Pistes Solidaires(Γαλλία), CESIE 

(Ιταλία). 

Στοιχεία επικοινωνίασ 

CARDET 

Λεωφόροσ Λυκαβθττοφ 29 (1οσ όροφοσ) 

Έγκωμθ, Λευκωςία, 2401 

Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ: info@cardet.org 

Ιςτοςελίδα: www.cardet.org  
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