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Το έργο IntegrAction που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ ξεκινά το
πρώτο του παραδοτέο με τίτλο "Tool4aLLs: Ψηφιακά εργαλεία για τον Αλφαβητισμό
και την Ενδυνάμωση των γλωσσολογικών δεξιοτήτων”. Το έργο "IntegrAction –
Δράση για την κοινωνικό-οικονομική ένταξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο”
είναι ένα έργο με συντονιστή τους ANOLF Marche σε συνεργασία με Ευρωπαίους
εταίρους, όπως οι ΚΜΟΡ και IED στην Ελλάδα, οι Learnmera στη Φινλανδία και οι
Job4Refugees στη Γερμανία.
Ο γενικός σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ένταξη
των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στο πλαίσιο της τοπικής
υποδοχής. Το έργο θα το καταφέρει αυτό βελτιώνοντας τις γλωσσικές τους
δεξιότητες, αυξάνοντας την απασχολησιμότητα τους με την ενδυνάμωση των
κοινωνικο-επαγγελματικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων τους, και ενισχύοντας
την ενεργό συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία.
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Η Ενδυνάμωση των γλωσσολογικών δεξιοτήτων αναφέρεται στο εύρος των
ικανοτήτων που καθιστούν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο ικανούς να
εκφραστούν προφορικά και γραπτά στη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας τους,
δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν κατάλληλα στην κοινωνική
και επαγγελματική τους ζωή. Αντιπροσωπεύει μια βασική δεξιότητα για να
αναπτυχθούν γλωσσολογικές αλληλεπιδράσεις σε όλες τις κοινωνικές και
πολιτισμικές εκφάνσεις της ζωής τους, ενισχύοντας το αίσθημα των μεταναστών
ότι ανήκουν και συμβάλλουν στην πλήρη ένταξη τους.
Το Tool4aLLs έχει σχεδιαστεί για την τυποποίηση και οργάνωση των ψηφιακών
εργαλείων που υπάρχουν ήδη σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τον
αλφαβητισμό και τη βελτίωση των γλωσσολογικών δεξιοτήτων των προσφύγων
και των αιτούντων άσυλο.
Το έργο IntegrAction θεώρησε αναγκαίο να αναπτύξει ένα εργαλείο που θα μπορούσε
να αποτελέσει τον ευκολότερο τρόπο να κατηγοριοποιηθούν οι διαθέσιμες
γλωσσολογικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο καθώς και οι ιστοσελίδες, παρά να
δημιουργηθεί μια καινούρια εφαρμογή ή ένα ψηφιακό εργαλείο. Η συνεχής
αναζήτηση στο ίντερνετ για εφαρμογές και εργαλεία είναι χρονοβόρα για τους
φορείς και τους εκπαιδευτές αλλά και δύσκολο να γίνει ατομικά από τους πρόσφυγες
και τους αιτούντες άσυλο. Το Tool4aLLS αποτελεί ένα άμεσο και εύχρηστο εργαλείο
για τη στήριξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο αλλά και των κοινωνικών
φορέων για να μάθουν και να διδάξουν Ιταλικά, Ελληνικά, Φινλανδικά, Γερμανικά και
Αγγλικά, προσφέροντας κατόπιν έρευνας, μια κατανοητή και προσεκτικά
σχεδιασμένη συλλογή από συνδέσμους με διαφορετικά εργαλεία εκμάθησης
γλωσσών.
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Tool4aLLS έχει ξεκινήσει στην
ιστοσελίδα του έργου,
www.integraction.eu , και μπορεί
κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτό από
τους συνδέσμους που καταλήγουν στη
σελίδα. Επίσης, κάποιος μπορεί να βρει
και τις τέσσερις εθνικές έρευνες που
διεξήχθησαν, σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων, στη σελίδα του Tool4aLLS. Η
εργαλειοθήκη από μόνη της επίσης
κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τις
γλώσσες των εταίρων και μπορούν να
έχουν πρόσβαση τόσο οι πρόσφυγες
μόνοι τους όσο και κοινωνικοί φορείς.
To παρακάτω βίντεο ως μέρος του έργου
IntegrAction δημιουργήθηκε για να
κατευθύνει όποιον επιθυμεί να έχει
πρόσβαση στο εργαλείο ώστε να το
χρησιμοποιήσει άμεσα και πρακτικά. Το
βίντεο εξηγεί το στόχο του έργου
εισάγοντας και καθοδηγώντας στα
διαφορετικά στοιχεία της
εργαλειοθήκης. Ως μέρος των στόχων
του έργου, ακολουθεί η ενδυνάμωση
τόσο των κοινωνικών φορέων όσο και
των δεξιοτήτων των προσφύγων μέσω
ενός διαδικτυακού μαθήματος
ανάπτυξης δεξιοτήτων πάνω στη χρήση
του εργαλείου. Με αυτό τον τρόπο, το
IntegrAction μέσω μιας προσέγγισης σε
πολλά επίπεδα, θα μπορέσει να
ενισχύσει τις γλωσσολογικές ικανότητες
των μεταναστών στις τέσσερις
Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο
έργο, διασφαλίζοντας τον κεντρικό ρόλο
της εκμάθησης της γλώσσας για
καλύτερη κοινωνική και πολιτισμική
ένταξη.
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Αποποίηση ευθυνών:
Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έγγραφο
αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του δημιουργού του. Η EACEA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.
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