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ΚΑΛH ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΡΟΗ
5.
* Έργο/ Τίτλος Μεθοδολογίας ‐ Πρακτικής

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων
μαθητών»

* Το πρόγραμμα επιδοτείται από:

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο) και εθνικούς πόρους

* Φορέας που το υλοποιεί και χώρα:

Λοιποί εταίροι που συμμετέχουν και η χώρα τους (αν
υπάρχουν)
* Τομέας εφαρμογής

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού & Αθλητισμού Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
‐
Δημόσιος

* Περιοχή και επίπεδο εφαρμογής

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια & Λύκεια της
Ελλάδας που έχουν αρκετούς αλλοδαπούς στο
μαθητικό δυναμικό τους

*Περιεχόμενο και βάση του προγράμματος: νομικό
πλαίσιο, πολιτική εφαρμογής, δομές οργανισμού (500‐
800 χαρακτήρες)

Φιλοσοφία του προγράμματος: η ενδυνάμωση
των παλιννοστούντων και μεταναστών γονέων
ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο,
να ενημερωθούν για το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και να αποκτήσουν μιας σχέση
συνεργασίας με το σχολείο
Η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο
ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των
ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και
η κοινωνική τους ένταξη.

*Στόχοι του προγράμματος (έως 250 χαρακτήρες)

* Ομάδα στόχος
* Περιγραφή της ομάδας ‐ (έως 250 χαρακτήρες)

Μαθητές Γονείς
Αλλοδαποί & παλιννοστούντες μαθητές/τριες
και οι γονείς τους. Πρόκειται για μαθητές/τριες
που δεν μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα,
δυσκολεύονται στην ανάγνωση και τη γραφή. Η
μητρική τους γλώσσα είναι η Ρώσικη, την οποία

Το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παρόν αντανακλά τις απόψεις μόνο του
συντάκτη, και η Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας περιέχεται σ’ αυτό.
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μιλούν με την οικογένειά τους ακόμη κ μέσα στο
σπίτι τους.
Προσωπικό που εμπλέκεται στο πρόγραμμα (επιλογή,
αξιολόγηση, εκπαίδευση, εξέλιξη)

Ολόκληρη η σχολική κοινότητα ενεπλάκη στην
υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης
(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς)

* Μεθοδολογία & δραστηριότητες που εφαρμόζονται
(500‐1000 χαρακτήρες)

1ο βήμα: χαρτογράφηση γονέων αλλοδαπών
μαθητών. Σκοπός: να καταγράψουμε τους
μαθητές/τριες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, να
δούμε τις γλώσσες που μιλούν, τη σχέση των
γονέων τους με το σχολείο και το επίπεδο της
ελληνομάθειας. 2ο βήμα: σχεδιασμός
διάφορων ενεργειών του σχολείου μας Οι
ενέργειες αυτές σχετίζονται με: Ø Υπηρεσίες
συμβουλευτικής ενδυνάμωσης των γονέων
(ατομικές ή συλλογικές, ανάλογα με τη
περίσταση) Ø Θεσμός του θετού γονέα (είναι
ένας πρωτότυπος και ιδιαίτερα χρήσιμος
θεσμός που ενεργοποιεί σε εθελοντική βάση
Έλληνες/ίδες γονείς ώστε να υποστηρίξουν
μετανάστες γονείς, προκειμένου να
διευκολύνουν την πρόσβασή τους στο σχολείο
και τη δραστηριοποίησή τους στη σχολική
κοινότητα) Ø Θεσμός του διαπολιτισμικού
μεσολαβητή (πρόκειται για πρόσωπο που
γνωρίζει πλήρως τις δομές της χώρας υποδοχής
και μπορεί να υποστηρίξει αποφασιστικά τους
γονείς αλλοδαπών και παλιννοστούντων
μαθητών είτε μεταφράζοντας ενημερωτικά
έντυπα στη γλώσσα των αλλοδαπών είτε ως
διερμηνέας στις συγκεντρώσεις

* Αποτελέσματα και συνέπειες – στοιχεία
εσωτερικής/εξωτερικής αξιολόγησης, ικανοποίηση των
ωφελουμένων, επίδραση των εκπαιδευτικών
μεθοδολογιών σε επίπεδο ατόμου και οργανισμού (500
‐1000 χαρακτήρες)

Με τα μαθήματα Ελληνομάθειας βοηθήθηκαν
πολλοί γονείς, ακόμη και σε πολύ απλά
πράγματα, όπως η συμπλήρωση ενός σχολικού
εντύπου, το οποίο όμως ενίσχυσε τη σχέση τους
με το σχολικό περιβάλλον. Αρκετοί αλλοδαποί
μαθητές μείωσαν τις απουσίες τους στο σχολείο
και οι δυο πλευρές (εκπαιδευτικοί‐ μαθητές)

Το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παρόν αντανακλά τις απόψεις μόνο του
συντάκτη, και η Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας περιέχεται σ’ αυτό.
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βρήκαν κοινούς κώδικες επικοινωνίας.
* Συμπεράσματα (έως 250 characters)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγκαλιάστηκε από
την τοπική κοινωνία του Μενιδίου, λειτούργησε
αποτελεσματικά για αρκετούς αλλοδαπούς &
παλιννοστούντες μαθητές/τριες και τους γονείς
τους και συνειδητοποιήσαμε τη σπουδαιότητα
τέτοιων δράσεων.

* Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη / εφαρμογή σε
άλλα πλαίσια (έως 250 characters)

το πρόγραμμα να εφαρμοστεί και σε
συνεργασία με μαθητές άλλων σχολείων

*Επίπεδο εφαρμογής της μεθοδολογίας που αφορά
στην σχολική διαρροή

Πρόληψη
Παρέμβαση

* Ηλεκτρονικές αναφορές (URL, αναφορά στα social
media)

www.etwinning.gr • www.etwinning.net •
www.minedu.gov.gr • www.e‐yliko.gr

* Παράμετροι στις οποίες έχει εφαρμογή η Πρακτική
(επιλέξτε όσα θεωρείτε κατάλληλα)

Υπηρεσίες και εργαλεία
Στόχοι και ανάγκες

* Αιτιολόγηση για την επιλογή της πρακτικής ως
υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής (500 ‐1000
χαρακτήρες)

Τα αποτελέσματα του προγράμματος μας
επιτρέπουν να θεωρούμε την επιλογή των
δράσεων μας σωστή και τις θεωρούμε καλές
πρακτικές για τη μείωση της Πρόωρης
Εγκατάλειψης του Σχολείου και αν επιθυμούμε
την εφαρμογή ή και τη συμμετοχή του δήμου
μας μέσα από την ανάπτυξη αντίστοιχων
προγραμμάτων

Το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παρόν αντανακλά τις απόψεις μόνο του
συντάκτη, και η Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας περιέχεται σ’ αυτό.

