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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Δευτέρα 

28 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00 με 17.00 στην Ημερίδα με θέμα:  «Η πρόκληση της 

ένταξης προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα» που διοργανώνεται 

στο πλαίσιο του έργου Hopeful-Extending Teachers Competences in the effective 

teaching of literacy, numeracy and digital skills to refugee children του 

προγράμματος Erasmus+. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει στο κοινό το έργο, τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματά του καθώς και μια σειρά διαδικτυακών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων 

(OER), που ανέπτυξε η ομάδα του Ηopeful, οι οποίοι είναι δωρεάν διαθέσιμοι στο πλαίσιο 

του Προγράμματος. Απευθύνεται σε καθηγητές/τριες και εκπαιδευτικούς Α’-θμιας & Β’-θμιας 

και έχει στόχο να τους βοηθήσει να αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

συγκεκριμένων μαθητών/τριών και να μειωθεί, εν τέλει, το ποσοστό εκείνων που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Το Πρόγραμμα θα προσφέρει υποστήριξη στους 

επαγγελματίες της Εκπαίδευσης προκειμένου να μπορούν να αξιοποιούν νέες 

προσεγγίσεις και μεθόδους για να ενθαρρύνουν την εκπαίδευση και ενίσχυση 

δεξιοτήτων ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://bit.ly/3pWgkn8  

Στο τέλος, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

Απευθύνεται σε: 

  Καθηγητές/-τριες, Διευθυντές/-τριες σχολείων, εκπαιδευτικοί Α’-θμιας & B’-θμιας 

Εκπαίδευσης 

  Επαγγελματίες που εργάζονται σε Σχολεία, Φροντιστήρια και άλλους εκπαιδευτικούς 

φορείς/οργανισμούς 

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

https://bit.ly/3pWgkn8
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Tη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αγγελίδης και θα αναφερθούν τα 

εξής θέματα: 

 Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων και εργαλείων για την 

διαχείριση της ποικιλομορφίας στην τάξη 

 Διαπολιτισμική Συνείδηση  

 Ενίσχυση της συμπερίληψης των μαθητών/-ριών όλων των εθνοτικών, 

θρησκευτικών και κοινωνικών υποβάθρων μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλούς 

χώρου  

Λίγα λόγια για το έργο 

Το έργο Hopeful είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής καθώς και στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων στις ψηφιακές τεχνολογίες, προκειμένου να βελτιωθεί η σχολική 

επίδοση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών/στριων. Δεδομένου ότι τα παιδιά 

των προσφύγων και μεταναστών/στριων δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

και / ή τα αγγλικά και ότι τα περισσότερα από αυτά είναι εκτός σχολείου για κάποιο 

χρονικό διάστημα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες 

για να μπορέσουν να καλύψουν με επιτυχία τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

hopeful-project@kmop.org 
 

Website: https://www.hopeful-project.eu/index.php/el/archiki/ 

Facebook: https://www.facebook.com/hopefuleu/ 

 

 

 

https://www.hopeful-project.eu/index.php/el/archiki/
https://www.facebook.com/hopefuleu/
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Πρόγραμμα Ημερίδας 

15.00-15.10 Προσέλευση και καλωσόρισμα-Δημήτρης Αγγελίδης 

15.10-15.25 Πορίσματα Έρευνας σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας σε μαθητές/τριες με προσφυγικό υπόβαθρο 

Δέσποινα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα 

Φιλολογίας-Τομέας Γλωσσολογίας, ΑΠΘ 

15.25-15.40 

 

Τέσσερα βασικά στάδια ένταξης των προσφύγων και 

μεταναστών μαθητών/τριών σε ένα Διαπολιτισμικό Δημοτικό 

Σχολείο  

Στέργιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής στο 6ο Διαπολιτισμικό 

Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης 

15:40 – 15:55 Διερεύνηση - Κατάρτιση - Απασχόληση  

Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Διευθυντής του ΣΔΕ Μυτιλήνης- Διαχειριστής 

της οργάνωσης Stand by me Lesvos. 

15.55 – 16.10 Σύνδεση Μη τυπικής και Τυπικής Εκπαίδευσης: Η εμπειρία της 

ΕΛΙΞ μέσω του Learning for Integration Project 

Αγγελική Σηφάκη, Project Coordinator EΛΙΞ 

16.10 – 16.20 Εκπαιδευτικά εργαλεία για επαγγελματίες που υποστηρίζουν 

πρόσφυγες και μετανάστες 

Αριάδνη Ματράκα, συντονίστρια έργου Ηοpeful 

16.20 - 16.35 Μητέρες και παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Μαζί στο ίδιο 

θρανίο 
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 Έλενα Ξενή, Ανώτερη Ερευνήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης του 

διεθνούς μη- κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού CARDET 

16.35-16.45 Mentoring & Storytelling: πρακτικές ενσωμάτωσης μεταναστών 

στο πλαίσιο εκστρατειών του έργου Inclusive Europe 

Αφροδίτη Αζάρη, Συντονίστρια “Inclusive Europe” 

16.45 - 17.00 Ερωτήσεις/Συζήτηση 
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Απαιτείται προεγγραφή  
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