ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή τησ Π.Δ.Ε. Αττικήσ ςε διακρατική ςυνάντηςη ςτο πλαίςιο του
Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+
Στισ 26 & 27 Μαρτίου 2018, αντιπροςωπεία τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, με τον Περιφερειακό Διευκυντι
Εκπαίδευςθσ Αττικισ κ. Χαράλαμπο Λόντο ωσ επικεφαλισ και τθ ςυμμετοχι του
ςχολικοφ ςυμβοφλου Στζλιου Μαρκαντωνάκθ και τθσ εκπαιδευτικοφ Παναγιϊτασ
Αμανατίδου, υπεφκυνθσ για τθν Εκπαίδευςθ των Προςφφγων ςτθν Π.Δ.Ε. Αττικισ,
ζλαβε μζροσ ςτθν 1θ ςυνάντθςθ εργαςίασ (Kick Off Meeting) που διεξιχκθ ςτθ
Φλωρεντία ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+ με τίτλο
Qualification for Minor Migrants Education and Learning Open access – On line
Teacher-training (QuaMMELOT). Το Πρόγραμμα κα υλοποιθκεί κατά τθν τριετία
2018-2020 και επικεντρϊνεται ςτθν ομαλι ζνταξθ μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα των χωρϊν υποδοχισ.
Στόχοσ του Προγράμματοσ, ςτο οποίο ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί και
κοινωνικοί φορείσ από τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθν Ιςπανία και τθ Δανία, είναι
αφενόσ θ ανταλλαγι καλϊν διδακτικϊν πρακτικϊν και αφετζρου θ δθμιουργία
ψθφιακισ πλατφόρμασ ανοικτισ και δωρεάν πρόςβαςθσ με εκπαιδευτικό υλικό που
κα απευκφνεται ςε όςεσ και όςουσ διδάςκουν ςε τάξεισ όπου φοιτοφν πρόςφυγεσ
και/ι μετανάςτεσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεισ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ ομαλισ ζνταξθσ των
προςφφγων και μεταναςτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ κάκε χϊρασ-εταίρου,
κακϊσ και να προςδιορίςουν τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ και τισ
διακριτζσ δράςεισ που καλείται να υλοποιιςει ο κάκε εταίροσ υιοκετϊντασ
ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ (learning needs analysis, peer learning,
learning in focus groups) και αξιοποιϊντασ ψθφιακά περιβάλλοντα μάκθςθσ
(Learning Management System - LMS).
[1]

Αποφαςίςτθκε, μεταξφ άλλων, να ερευνθκοφν οι ιδιαίτερεσ επιμορφωτικζσ
ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςε τάξεισ τθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ όπου
φοιτοφν παιδιά προςφφγων και/ι μεταναςτϊν, να δθμιουργθκοφν δίκτυα
εκπαιδευτικϊν που κα εμπλακοφν ενεργά ςτο ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν
ανταλλαγι καινοτόμων πρακτικϊν και να παραχκεί επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό
υλικό με ζμφαςθ ςτουσ παρακάτω τομείσ:


Νομοκετικό πλαίςιο



Πρϊτθ υποδοχι



Σχζςεισ και επικοινωνία



Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ςτθ γλϊςςα υποδοχισ



Ενεργόσ πολιτειότθτα



Μακθματικά



Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ



Ανάπτυξθ καλλιτεχνικισ και αιςκθτικισ ζκφραςθσ

Τζλοσ, οι εταίροι αποφάςιςαν τον χρονο-προγραμματιςμό των επόμενων
ενεργειϊν του Προγράμματοσ και δεςμεφτθκαν για τθν υλοποίθςθ δράςεων
διάχυςθσ -με δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ ςυναντιςεισ ςε εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο- των μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων και διδακτικϊν πρακτικϊν, με ςτόχο
τθν αποτελεςματικι ζνταξθ των μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία και τθν καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ του ςυγκεκριμζνου
μακθτικοφ πλθκυςμοφ.
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