
 

 
Δεδομένα για το OpenSchoolDoors  

Εάν οι γονείς είναι αφοσιωμένοι στα παιδιά τους και στο σχολείο 
αυτών, τότε οι ίδιοι περισσότερο από όλα τα κοινωνικά 

υπόβαθρα και τις ομάδες μπορούν να συμμετέχουν επαρκώς 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης του 
σχολείου και να εκπροσωπούνται στα γονεϊκά συμβούλια του 

σχολείου. Οι εκπρόσωποι των γονέων περιλαμβάνονται επίσης 

στα κοινωνικά, πολιτικά και δίκτυα διασύνδεσης του σχολείου. 

 
Η κύρια ομάδα-στόχος του Open School Doors είναι οι 
διευθυντές και οι δάσκαλοι, αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι με το 
σχολείο υπάλληλοι που εργάζονται και σε συστήματα παροχής 

συμβουλών και υποστήριξης - επειδή οι επαγγελματίες αυτοί 
σπάνια διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακά 
υποστηριζόμενη ενσωμάτωση των οικογενειών των 
μεταναστών στην εκπαίδευση.  

Διάρκεια Έργου:  
Έναρξη: 01.09.2017    Λήξη:30.09.2019 

Χρονοδιάγραμμα: 
09.2017 – 04.2018: Σχεδιασμός του Training Framework για το 
OSD 

05.2018 – 10.2018: Τraining workshops των δασκάλων 

11.2018 – 06.2019: Πιλοτική εφαρμογή  

07.2019 – 09.2019: Αποτελέσματα του OSD & Τελικό Συνέδριο 

Ιστοσελίδα του έργου:  
http://openschooldoors.westgate.gr/ 

 

 
Εταίροι του Έργου:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Επικοινωνία:  

Technische Universität Dresden 

Prof. Thomas Koehler 

Professor für Bildungstechnologie, Direktor des 

Medienzentrums 

E-Mail: thomas.koehler@tu-dresden.de 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σκοποί του έργου:  

 

 

 

http://www.bildungonline.

at 

https://tu-dresden.de 

 

http://www.bcu.ac.uk 

http://www.cti.gr/en 

http://euparents.eu 

http://www.ea.gr 
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use which may be made of the information contained therein. 
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Το πρόγραμμα Open School Doors αποσκοπεί στη 
μείωση των ανισοτήτων, ως προς τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που επηρεάζουν τους μαθητές από 

μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι μετανάστες, με 

συγκεκριμένα μέτρα:  

1. Το Open School Doors προσπαθεί να εμπνεύσει και να 

παρακινήσει τους δασκάλους και τους διευθυντές των 

σχολείων να συνεργαστούν με γονείς με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο και να δημιουργήσουν 
εποικοδομητικές και βιώσιμες σχέσεις μαζί τους. 

2. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους δασκάλους και 

τους διευθυντές των σχολείων, ώστε να τροποποιήσουν 
τις νοοτροπίες τους και να αποκτήσουν δεξιότητες που 

θα τους επιτρέψουν να τονώσουν τα κίνητρα των γονέων 
για να συμμετάσχουν ενεργά και στη σχολική φοίτηση. 

Το Open School Doors θα σχεδιάσει ένα πλαίσιο 

κατάρτισης μετά από εξέταση των δεξιοτήτων, των 
αναγκών, των τοπικών συνθηκών και των εμποδίων 
που θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν οι 
εκπαιδευτικοί, προκειμένου να προσελκύσουν γονείς με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το πλαίσιο αυτό στοχεύει 
στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση των ξένων πολιτισμών και των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους με φιλικό και αντικειμενικό 

τρόπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Το Open School Doors δρομολογεί επίσης μια καινοτόμο 

προσέγγιση (σε παιδαγωγικό και τεχνικό επίπεδο) για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικά εργαλεία εκτός από τις προσωπικές 
συνεδρίες) καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για 
τη σύνδεσή τους με τους γονείς των μαθητών στα 

συμμετέχοντα σχολεία. 

4. Το έργο αποτελεί επίσης μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, 

με στόχο την συμμετοχή 50 σχολείων από πέντε χώρες της 

ΕΕ. 

 

 

Training Framework 

Open School Doors will launch an innovative 
approach to train teachers (using online tools apart 
from face-to-face sessions) as well as social 

Open School Doors 

Συντονισμένο από επιστήμονες του Media Center και της 

Faculty of Educational Sciences του TU Dresden και σε 

στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς και ερευνητές από 

την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Μεγάλη 

Βρετανία, η σύμπραξη "Open School Doors" διερευνά πώς 

οι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί να 

συμμετάσχουν πιο ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους - με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων. 

Γονεϊκή Εμπλοκή 

Οι γονείς περισσότερο από το κοινωνικό υπόβαθρο 

και τις ομάδες μπορούν να συμμετέχουν επαρκώς 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης 

του σχολείου και να εκπροσωπούνται στα γονεϊκά 

συμβούλια του σχολείου. Οι εκπρόσωποι των 

γονέων περιλαμβάνονται επίσης στα κοινωνικά, 
πολιτικά και δίκτυα διασύνδεσης του σχολείου. 

Training Framework 

Το Open School Doors θα δρομολογήσει μια 

καινοτόμο προσέγγιση για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών (χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά 
εργαλεία εκτός από τις προσωπικές συνεδρίες) 
καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για τη 
σύνδεσή τους με τους γονείς των μαθητών των 
συμμετεχόντων σχολείων. 


