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1. Εισαγωγή 

1.1 Πεδίο εφαρμογής του εγγράφου 
 

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να περιγράψει ένα σύνολο καλών πρακτικών από τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν  κατά τη διάρκεια των δύο σταδίων εφαρμογής 

στα σχολεία και να δώσει επίσης καθοδήγηση και συστάσεις στους υπεύθυνους για τη 

χάραξη πολιτικής και στους υπεύθυνους ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. 

Η εμπλοκή των ενηλίκων με τις νέες τεχνολογίες ξεχωρίζει τρεις βασικές έννοιες (Tagg, 2018): 

 Η ευρηματικότητα περιγράφει τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν 

και ενσωματώνουν τα μοτίβα επικοινωνίας τους. 

 Η αποκατάσταση περιγράφει τους τρόπους αποκατάστασης των υφιστάμενων κοινωνικών 

πρακτικών και διαδικασιών από τις νέες τεχνολογίες. 

 Ο όρος “polymedia” περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εκμεταλλεύονται τις 

δυνατότητες της νέας τεχνολογίας προκειμένου να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και 

τις σχέσεις τους. 

Αυτές οι έννοιες του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην αντίθεση στις προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα πρέπει να υποστηρίζονται από τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να διευκολυνθεί ένας 

αποτελεσματικός τρόπος και να παρέχεται ένα πλούσιο σύνολο ευκαιριών για τη συμμετοχή των 

ενηλίκων και των γονέων στη σχολική φοίτηση. 

Επομένως, παρουσιάζουμε καλές πρακτικές και πώς να τις χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο του OSD 

για να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο δράσης. 

 

1.2 Σκοποί του Open School Doors  
 

Ο γενικός σκοπός αυτού του έργου είναι η μείωση των ανισοτήτων στα μαθησιακά 

αποτελέσματα που επηρεάζουν τους μαθητές από μειονεκτούσες ομάδες όπως οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι οι εξής: 

(i) Το OSD προσπαθεί να εμπνεύσει και να παρακινήσει τους δασκάλους και 

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

αυτούς. 

(ii) Να εκπαιδευτούν οι δάσκαλου και οι διευθυντές των σχολείων ώστε να 

αποκτήσουν νοοτροπίες και δεξιότητες που θα τονώσουν τα κίνητρα των 

γονέων για να συμμετάσχουν και στη διαδικασία σχολικής φοίτησης των 

παιδιών τους. 

Στο πλαίσιο του OSD, σχεδιάστηκε ένα πλαίσιο κατάρτισης μετά από εξέταση των 

δεξιοτήτων, των αναγκών, των τοπικών συνθηκών και των εμποδίων που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να προσελκύσουν γονείς με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Το πλαίσιο αυτό στοχεύει στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών με εστίαση στην 

αντιμετώπιση των διαφορετικών πολιτισμών και των ειδικών χαρακτηριστικών τους με 

ευαίσθητο και αντικειμενικό τρόπο. Το OSD δρομολογεί επίσης μια καινοτόμο προσέγγιση 

(σε παιδαγωγικό και τεχνικό επίπεδο) για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

(χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία εκτός από τις δια ζώσης συνεδρίες) καθώς και 

εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για τη σύνδεσή με τους γονείς των μαθητών των 

συμμετεχόντων σχολείων. 

Υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι της συμμετοχής/εμπλοκής των γονέων που διερευνώνται στις 

εμπνευσμένες πρακτικές και τη σχετική βιβλιογραφία. Ο ένας είναι η εμπλοκή των γονέων 

στην εκμάθηση των δικών τους παιδιών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ ο 

άλλος είναι η συμμετοχή στη σχολική ζωή ως μορφή ενεργού άσκησης της ιδιότητας του 

πολίτη [1].  
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2. Πλαίσιο Πολιτικής και Έρευνα 
 

Αρκετές εκθέσεις και μελέτες επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά 

εμπόδια στις εκπαιδευτικές διαδρομές των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα 

εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ 

ανέπτυξαν, σε κάποιο βαθμό, εκπαιδευτικές πολιτικές για τα παιδιά των μεταναστών, 

ωστόσο οι διαφορές εις βάθος, ως προς την έκταση και την υποστήριξη αυτών των μέτρων 

δείχνουν να είναι μεγάλες (MEMA 2017). Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 

χωρών όσον αφορά την κλίμακα εξέτασης του συνόλου των γεννηθέντων στο εξωτερικό 

πληθυσμών, καθώς και των παιδιών των οποίων οι γονείς γεννήθηκαν στο εξωτερικό ή 

είναι μόνο οι υπήκοοι τρίτων χωρών. 

Ταυτόχρονα, οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες σε επίπεδο κοινωτικών ή τοπικών αρχών 

δείχνουν ότι υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις για τα θέματα αυτά ότι αντιμετωπίζονται 

καλύτερα από κοινού. Ορισμένες χώρες έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικές εθνικές 

πολιτικές για την ένταξή τους στην εκπαίδευση (π.χ. στην Αυστρία, τη Γερμανία, την 

Ελβετία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία), αλλά η μόνη χώρα όπου υπάρχει 

συστημική προσέγγιση για τη συμπερίληψη γονέων μεταναστών είναι η Ιρλανδία, η οποία 

επιτελείται μέσω της εθνικής ένωσης γονέων, NPC-p με οικονομική υποστήριξη από την 

κυβέρνηση. 

Όλα τα επιτυχημένα έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα της συμμετοχής των γονέων 

περιλαμβάνουν ένα στοιχείο που βοηθά στην υπερνίκηση των γλωσσικών εμποδίων, πολλά 

από τα οποία έχουν συστατικό στοιχείο την εκμάθησης γλωσσών και αυτό διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο. Καθώς οι περισσότεροι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο πρέπει να 

αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες για να αποκτήσουν ένα ορισμένο επίπεδο επάρκειας 

στην ομιλούμενη από την πλειοψηφία γλώσσα της χώρας, οι πρωτοβουλίες αυτές 

υποστηρίζουν την ένταξη των ίδιων των γονέων. Ωστόσο, τα επιτυχημένα μακροπρόθεσμα 

προγράμματα αφομοίωσης βασίζονται συχνά στην αποδοχή των διαφορών στις γλώσσες 

και εκτιμούν τη χρήση της μητρικής γλώσσας στα σχολικά περιβάλλοντα. 

Ένας άλλος τύπος προγράμματος που εφαρμόζεται σε πολλά τοπικά πλαίσια έχει ως στόχο 

την αύξηση της πολιτιστικής συνείδησης και την αμοιβαία κατανόηση. Η προσέλκυση 

γονέων σε σχολικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή των δικών τους πολιτισμών τους 
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δημιουργεί περισσότερη εμπιστοσύνη στο σχολείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην 

περίπτωση γονέων που έχουν χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης ή αρνητικές σχολικές εμπειρίες 

οι ίδιοι. Είναι συχνά απαραίτητο το προσωπικό του σχολείου να εγκαταλείψει τη ζώνη 

άνεσής του και τις εγκαταστάσεις του σχολείου για επιτυχή προσέλκυση των γονέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Τα πιο επιτυχημένα και βέλτιστα βιώσιμα προγράμματα (π.χ. SEA ή σχολεία ως κοινοτικά 

κέντρα μάθησης) αντιμετωπίζουν ολόκληρη την κοινότητα ως μία, εξετάζουν τις γλωσσικές 

και πολιτισμικές διαφορές αλλά προσφέρουν μια ολιστική λύση. 
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3. Πηγές και αποδεικτικά στοιχεία 
 

Στην αρχή του έργου, ο συμμετέχων χρειάζεται ανάλυση και εστίαση σε ομάδες από 

συμμετέχοντες εταίρους, προκειμένου να προσδιορίσει την τρέχουσα κατάσταση της 

συμμετοχής / εμπλοκής των γονέων με επίκεντρο τα σχολεία με μαθητές μεταναστών / 

προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα κινητικότητας των μεταναστών / 

προσφύγων χρησιμοποιώντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εμπειρικό υπόβαθρο. Για το 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, προκειμένου να εντοπιστούν οι ερευνητικές εργασίες και οι ορθές 

πρακτικές σε αυτόν τον τομέα. Όλα αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Έκθεση 

ανάλυσης αναγκών συμμετέχοντα στο OSD [1] και συνοψίζουν τις εθνικές πολιτικές και 

πρωτοβουλίες μεταξύ της εταιρικής σχέσης σχετικά με την εμπλοκή γονέων / συμμετοχή 

γονέων μεταναστών / προσφύγων στη σχολική ζωή. 

 

3.1 Αποτελέσματα Ανάλυσης Αναγκών 
  

Οι έρευνες και τα ευρήματα από τις ομάδων εστίασης [1] οδήγησαν σε μια σειρά συμπερασμάτων, 

που κατατάσσονται στις ενότητες που ακολουθούν. Αυτή η ομαδοποίηση έχει ως στόχο να 

παρουσιάσει με πιο συγκεκριμένο τρόπο, τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του 

πλαισίου κατάρτισης OSD αφενός και αφετέρου να επισημανθούν ορισμένα κενά που πρέπει να 

καλυφθούν. 

 Ηγετικές ικανότητες: Η αλληλεπίδραση με τις οικογένειες προσφύγων / προσφάτως 

αφιχθέντες είναι πιο αποτελεσματική όταν οι διευθυντές/ηγέτες εξασφαλίζουν 

συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 Βασικές αρχές: Οικογένειες προσφύγων / προσφάτως αφιχθείσες και φροντιστές είναι πολύ 

πιθανό να συμπεριληφθούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου και σχολείου όταν τα 

σχολεία πληρούν κάποιες απαιτήσεις. 

 Προτεραιότητες ως προς την επιμόρφωση του Δασκάλου: Οι αλληλεπιδράσεις με σημείο 

αναφοράς το σπίτι-σχολείο με πρόσφυγες / γονείς που έφτασαν πρόσφατα λειτουργούν 

καλύτερα όταν οι εκπαιδευτικοί είναι καλά προετοιμασμένοι και έχουν τις ευκαιρίες να 

ενεργούν με τον κατάλληλο τρόπο. 
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Η έκθεση Ανάλυσης των Αναγκών έγινε αποδεκτή για μια παρουσίαση κατά τη διετή διάσκεψη του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερευνών για τους γονείς στην Εκπαίδευση (European Research Network About 

Parents in Education - ERNAPE). Οι ερευνητές της ERNAPE διαπίστωσαν ότι η θεωρητική βάση είναι 

πολύ σταθερή και σχετική. Οι δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν από το πλαίσιο κατάρτισης 

(training framework) θεωρήθηκαν ότι συνάδουν με τις αρχές που υποστηρίζουν και 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση των αναγκών.  

Η προσέγγιση έχει αποδειχθεί ότι είναι η σωστή, όχι μόνο ενόψει της συζήτησης που σχετίζεται 

άμεσα με το Open School Doors, αλλά ενισχύθηκε και από έρευνα που διεξήχθη από άλλους. Η νέα 

έρευνα του Gill Crozier με συμμετέχουσες μητέρες μεταναστών έδειξε σαφώς πόσο σημαντικό είναι 

να εκτιμηθούν οι στάσεις και οι νοοτροπίες. Οι δάσκαλοι, εάν δεν εκπαιδεύονται σωστά, συχνά τους 

υποβαθμίζουν και αυτό έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

προσεγγίζουν τα παιδιά τους.  

Ένα πρόγραμμα που εισήγαγε το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το οποίο βασίζεται επίσης σε έρευνες 

που δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για συνειδητή ενασχόληση ως προς τον καθορισμό της σωστής 

νοοτροπίας των εκπαιδευτικών. Από αυτή την άποψη, μια αυτοαξιολόγηση όταν εργάζεσαι με 

γονείς μετανάστες μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο σημείο εκκίνησης.  

Αρκετοί ερευνητές εργάζονται για ψηφιακές πρακτικές και η έρευνά τους αντικατοπτρίζει επίσης τις 

αρχές του Open School Doors και επικυρώνει επίσης τα σημαντικά που έχουν γίνει στο έργο. Η 

έρευνα δείχνει ότι τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται ευρέως από νεοαφιχθέντες μετανάστες, 

γονείς και παιδιά, και τα επίπεδα οικειότητάς με αυτά είναι συχνά υψηλότερα από αυτά των 

εκπαιδευτικών. 
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3.2 Πλαίσιο υλοποίησης του OSD και Καλές Πρακτικές 
 

Το πλαίσιο υλοποίησης του OSD [2] που αναπτύχθηκε δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς, είτε ατομικά είτε συλλογικά, να υποστηρίξουν καλύτερα τους πρόσφυγες ή 

τα παιδιά που έφθασαν πρόσφατα. Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές για τη συνεργασία με τους γονείς, τους φροντιστές και τις 

οικογένειες. Το πλαίσιο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να: 

 

Εξερευνήσουν και να αξιολογήσουν 

 Μοντέλα εμπλοκής γονέων: Η Joyce Epstein παρέχει έξι τύπους γονικής συμμετοχής, 

συμπεριλαμβανομένων πρακτικών δειγμάτων, προκλήσεων, επαναπροσδιορισμών 

και αναμενόμενων αποτελεσμάτων [3]. Πολύ σημαντική είναι η φάση αυτο-

προβληματισμού των εκπαιδευτικών, ώστε να κατανοήσουν το πού βρίσκονται και 

ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των μαθησιακών τους συστημάτων. Με αυτή τη 

γνώση μπορούν στη συνέχεια να ακολουθήσουν το δικό τους σχέδιο δράσης [4]. 

 Κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα που επηρεάζουν ιδιαίτερα την εμπειρία των 

προσφύγων και των προσφάτως αφιχθέντων γονέων 

•  Ζητήματα που σχετίζονται με την παιδεία και την ψηφιακή τεχνολογία που 

δημιουργούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ σχολείων και προσφύγων και προσφάτως 

αφιχθέντων γονέων 

 

Αυτο-αξιολογησούν  

 Τις δικές τους ικανότητες επικοινωνίας και δεξιότητες και να προσδιορίζουν τις δικές 

τους ανάγκες κατάρτισης - ιδιαίτερα σε σχέση με την ψηφιακή παιδεία 

 Το τοπικό τους πλαίσιο, προσδιορίζοντας τις ανάγκες και συμφωνώντας με τις 

προτεραιότητες και τις προσδοκίες για ανάπτυξη 

•  Μέσω της διεξαγωγής συλλογικής ανάλυσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων 

πρακτικών, επιτυχιών και τομέων ανάπτυξης 

 

Αναπτύξουν 

 Ένα σχέδιο/πλάνο εξατομικευμένης μάθησης [4] 
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 Σχέδια ανάπτυξης τάξης / έτους / σχολικού επιπέδου (ανάλογα με τους ρόλους και 

τις ευθύνες) που προσδιορίζουν τους ρόλους, τις δομές, τους πόρους και τις ανάγκες 

κατάρτισης 

 Κριτήρια επιτυχίας που αρθρώνουν και «ποσοτικοποιούν» τις προσδοκίες για 

επιπτώσεις 

 Στρατηγικές ανάπτυξης, παρεμβάσεις, προγράμματα κλπ 

 Προσεγγίσεις για την ευρύτερη συμμετοχή της κοινότητας και συνεργασία με 

άλλους εκπαιδευτικούς, διευθυντές, γονείς, κυβερνητικούς και νέους 

 Δομές για την υποστήριξη της επιτυχημένης εφαρμογής 

 Προσεγγίσεις για την εξασφάλιση επαρκών πόρων - ανθρώπινων και υλικών ως προς 

την υποστήριξη 

•  Μια στρατηγική για την πλοήγηση και την αναθεώρηση των δραστηριοτήτων και την 

κατανόηση των επιπτώσεων 

 

Αξιολογήσουν και να επανεξετάσουν 

• Δραστηριότητα και προσδιορισμός μελλοντικών στόχων και προσδοκιών 

 

Το πλαίσιο υλοποίησης του OSD παρουσιάζει επίσης καλές πρακτικές για την απεικόνιση 

πιθανών υλοποιήσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης. Ορισμένες από 

αυτές τις καλές πρακτικές περιγράφονται στη συνέχεια συνοπτικά. Τα κριτήρια επιλογής 

για καλές πρακτικές μπορεί να είναι τα εξής: 

- Εύκολη εφαρμογή και εύκολη υιοθέτηση σε (εθνικές) συνθήκες 

- Δεν απαιτείται εκτεταμένη προετοιμασία και εκπαίδευση 

- Θετική ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες (σχολεία) 

- Καλά αποτελέσματα και αποδοχή από την ομάδα στόχο 

- Βιωσιμότητα 

- Επιτυχία στο τοπικό / περιφερειακό περιβάλλον 

- Αποδοχή των ενδιαφερόμενων μερών / εταίρων 

-  Επίπτωση 
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Αλφαβητισμός 

 Προώθηση της μητρικής γλώσσας - Παροχή πληροφοριών σε λέξεις μεταναστών 

στον προφορικό λόγο [EPA parenthelp.eu] 

 Για πολλές οικογένειες μεταναστών το σχολείο είναι το μόνο επίσημο ίδρυμα με το 

οποίο διατηρούν συνεχή επαφή. Σε περίπτωση που το σχολείο κατορθώσει να 

οικοδομήσει μια αξιόπιστη σχέση με τους γονείς, είναι πιθανό να απευθυνθούν σε 

εκπαιδευτικούς για πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με το σχολείο. 

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν διαθέτουν πληροφορίες. Εκτός από αυτό, 

πολύ συχνά το λεξιλόγιο είναι επίσης αρκετά ξεχωριστό, και οι γονείς των 

μεταναστών μπορεί να μην έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο. Έτσι, το ParentHelp 

δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους δασκάλους να χρησιμοποιούν ΤΠ και να 

παρέχουν πληροφορίες στους γονείς. Οι πληροφορίες για τους γονείς των παιδιών 

οποιασδήποτε ηλικίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, 

της κοινωνικής μέριμνας, της υπηκοότητας, των εθίμων και των παραδόσεων, των 

ταξιδιών και πολλά άλλα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, τη γλώσσα την οποία ομιλεί η 

πλειοψηφία των πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και μία από τις πιο 

διαδεδομένες γλώσσες μεταναστών. 

 

 Πάρτε τους Γονείς στο Σχολικό Συμβούλιο μέσω των Social Media [EPA 

@EUPARENTS] 

Οι γονείς μπορούν να είναι τεράστιοι υποστηρικτές για εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

του 21ου αιώνα ή τρομερά εμπόδια στη χρήση τους. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από το πόσο καλά μεταδίδει το σχολείο τις θεμελιώδεις αρχές της σχέσης με τους 

γονείς και τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό τους με την απόδειξη της επιτυχίας του 

παιδιού τους. 

Τα σχολεία πρέπει να προσελκύσουν τους γονείς για ένα διάλογο σχετικά με τον 

κόσμο στον οποίο ζουν τα παιδιά τους, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την επιτυχία στη νέα οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο η 

εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της 

για να εξασφαλίσει την επιτυχία όλων των παιδιών. Οι γονείς πρέπει να μιλούν 

συχνά με τα παιδιά τους για να ακούνε το τι κάνουν στο σχολείο, τι μαθαίνουν και 

πώς μαθαίνουν. 

Ένας τρόπος για να διευκολυνθεί αυτή η συζήτηση είναι να διασφαλιστεί ότι το 

σχολείο χρησιμοποιεί τη τεχνολογία των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας με τους 

γονείς, μοιράζεται πληροφορίες για τους μαθητές και το έργο τους και αποζητά τη 

στενή σχέση με τους γονείς και την κοινότητα μέσω νέων διαδραστικών τεχνολογιών 

-  όπως είναι Facebook, Twitter, blogs, wikis και ιστοσελίδες. Ορισμένα σχολεία 

παρέχουν ακόμη podcasts, video clips, webinars και video conferencing ως τρόπο 

προσέγγισης του μεγαλύτερου δυνατού γονικού κοινού. Φυσικά, αυτά είναι 
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καλύτερα όταν παράγονται πραγματικά από τους μαθητές - ένας σίγουρος τρόπος 

για να πάρει τη μέγιστη συμμετοχή των γονιών. 

 

 Ενεργοποίηση της σχολικής σας κοινότητας μέσω των κοινωνικών δικτύων 

[edutopia.org] 

Ένας διευθυντής (ηγέτης) σχολείου μοιράζεται τις στρατηγικές του για τη σύνδεση 

της κοινότητάς του μέσω του δικτυακού τόπου του σχολείου, του Facebook, του 

Twitter, του LinkedIn, του YouTube, του WeChat και των προσωπικών blogs. 

Συνοπτικά, η κίνηση προς την ψηφιακή δέσμευση ήταν επιτυχής. Η κοινότητα είναι 

πολύ πιο συνδεδεμένη. Οι γονείς ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας μας και του 

Facebook. Οι δάσκαλοι αλληλεπιδρούν και μοιράζονται μέσω του Twitter και 

συνεχίζουν να αναζητούν νέους τρόπους να εμπλέξουν την κοινότητά μας μέσω των 

εργαλείων που είναι διαθέσιμα σε αυτούς. 

 

Χώροι και τοποθεσίες 

 Εμπνευσμένα παραδείγματα χώρου / τοποθεσίας από το European Parents 

Association [EPA] 

 

Η μουσική ως μέσο σύνδεσης - Αυτή η πρακτική είναι ένα παράδειγμα από το 

Δουβλίνο, στην Ιρλανδία. Σε μια γειτονιά όπου ένα υψηλό ποσοστό γονέων ήταν 

εκτός απασχόλησης και πολλοί από αυτούς είχαν αρνητικά προσωπικά 

παραδείγματα με τη δική τους εκπαίδευση, ο διευθυντής του σχολείου αποφάσισε 

να καταστήσει το σχολείο ελκυστικό για τους γονείς χρησιμοποιώντας τη μουσική. 

Φαινόταν να είναι ένα πάθος που μοιράζονταν πολλοί γονείς, αλλά δεν μπορούσαν 

να αγοράσουν μουσικά όργανα. Πριν από το πρόγραμμα το σχολείο ήταν 

περιτριγυρισμένο από διπλό φράκτη που ο ίδιος κατεδάφισε και έκανε το σχολείο 

ανοιχτό για τους γονείς. Χρησιμοποίησαν ένα δωμάτιο στη μέση του σχολικού 

κτιρίου, το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί μόνο αν περπατήσετε και περάσετε 

αρκετές αίθουσες διδασκαλίας, έχοντας έτσι μια αίσθηση του τι σημαίνει σχολική 

φοίτηση στα παιδιά. Το δωμάτιο ήταν εξοπλισμένο με μεγάλη ποικιλία μουσικών 

οργάνων. Οι γονείς ενημερώθηκαν ότι μπορούν να έρθουν και να τα 

χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή όταν το σχολείο είναι ανοιχτό. Οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν επίσης να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία μαζί 

με τους γονείς στις ώρες των κενών τους και να παίξουν μαζί, χρησιμοποιώντας 

επίσης αυτή την ευκαιρία για να συζητήσουν άτυπα τα θέματα γύρω από τα παιδιά 

του. Το πρόγραμμα συνέβαλε στην οικοδόμηση σχέσης και εμπιστοσύνης μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών, βοήθησε τους γονείς να ξεπεράσουν τα αρνητικά 

συναισθήματα σχετικά με το σχολείο και συνέβαλε στη μάθηση των παιδιών. 

Χειροτεχνίες το απόγευμα για συμμετοχή - Σε αυτή την πρωτοβουλία ο στόχος είναι 

να εμπλακούν οι γονείς σε συνομιλία σε ένα περιβάλλον που αισθάνονται πιο 

http://opendoors.daveharte.com/wp-content/uploads/2018/11/inspiring-practices-space-place.docx
http://opendoors.daveharte.com/wp-content/uploads/2018/11/inspiring-practices-space-place.docx
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άνετα. Το παράδειγμα προέρχεται από τη Βουδαπέστη, η αρχική ομάδα-στόχος ήταν 

οι γονείς των Ρομά, αλλά επειδή βασίζεται σε δεξιότητες που περισσότερο οι 

μητέρες μετανάστριες είναι πιθανό να έχουν, είναι κατάλληλη για αυτήν την ομάδα-

στόχο. Το σχολείο διοργανώνει 2 απογεύματα χειροτεχνίας ετησίως. 

Προχρηματοδοτούν τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά καθώς και αναψυκτικά. Οι 

γονείς καλούνται να περάσουν το απόγευμα στο σχολείο που παράγει αντικείμενα 

(π.χ. σελιδοδείκτες, ευχετήριες κάρτες, διακοσμητικά κιβώτια κ.λπ.) και μαζί με 

δασκάλους στη συνέχεια τα πωλούν σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, το εισόδημα 

καλύπτει το αρχικό κόστος και τα επιπλέον έσοδα δαπανώνται για τη βελτίωση του 

σχολείου σε κάτι που επέλεξαν οι συμμετέχοντες. Οι δάσκαλοι που συμμετέχουν 

στις δραστηριότητες χειροτεχνίας έχουν πάντα μια «κρυφή ατζέντα», είναι έτοιμοι 

να κατευθύνουν τη συζήτηση στο τραπέζι για να συζητήσουν τα εκπαιδευτικά 

θέματα. Αυτό επιτρέπει στους γονείς με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και συχνά με 

πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο να συζητούν θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά τους 

σε ένα μη απειλητικό περιβάλλον. 

Το «Reggio Children» είναι ανοιχτό όλο τον χρόνο - Το Reggio Children είναι ένα 

νηπιαγωγείο που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, όπως και δημοτικό σχολείο στο 

Reggio Emilia. Οι πόρτες του σχολείου είναι ανοικτές όλο το χρόνο, τα παιδιά και οι 

νέοι καλούνται να χρησιμοποιούν τα αθλητικά γήπεδα τα απογεύματα και τις 

αργίες. Για τα μεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες το σχολικό κτίριο προσφέρει ένα 

καφέ στην είσοδο που μοιάζει με μια τυπική ιταλική πλατεία. Είναι ένα σημείο 

συνάντησης για την τοπική κοινότητα, πολλοί από τους οποίους είναι μετανάστες 

και οι περισσότεροι χωρίς παιδιά στο σχολείο αυτό. Οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν 

αθλητικούς αγώνες για την τοπική νεολαία (πέρα από την ηλικιακή ομάδα των 

σχολείων) που οι γονείς χαίρονται να παρακολουθήσουν ως ακροατές. Επίσης, 

συχνά πηγαίνουν στο καφέ, οπότε το κέντρο έχει γίνει ένας κόμβος για την τοπική 

κοινότητα, όπου οι άνθρωποι περνούν χρόνο, συναντιούνται και λαμβάνουν 

πληροφορίες. 

 

 

 

Κοινότητες και πολιτισμοί 

 Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς γονείς - και δε θα είμαστε χωρίς τους γονείς. 

” Γραφείο γονέων στο Schulzentrum Am Stoppenberg, Hauptschule, Essen“, 

Γερμανία – Νικητές του βραβείου EPA ALCUIN 2009 [EPA] 

Το γραφείο των γονέων δημιουργήθηκε και προσαρμόστηκε στις ειδικές ανάγκες αυτού του 

σχολείου: πολλά παιδιά με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και χαμηλά 

μορφωμένους γονείς. Όλοι οι γονείς κλήθηκαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και 

υποστήριξαν το σχολείο ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους. Οι γονείς 
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βίωσαν ότι έλαβαν υποστήριξη σχετικά με τα προβλήματά τους και απαντήθηκαν οι 

ερωτήσεις τους. 

Π.χ. σερβίρισμα σνακς, τσάι κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, βοήθεια στη 

σχολική βιβλιοθήκη, προσφορά παιγνιδιού, εργαστήρια διδασκαλίας, υποστήριξη 

μαθητών εξατομικευμένα, συμμετοχή στην επιτροπή ανάπτυξης σχολείων και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων ... 

Αυτή η προσέγγιση κατέστησε επίσης αναγκαία την ύπαρξη επαρκούς χώρου για 

τους γονείς και τις δραστηριότητες αυτές. Αυτό οδήγησε σε νέες μορφές 

εθελοντικής συμμετοχής των γονέων, έχοντας ως βάση τη διαφάνεια, σε υψηλά 

επίπεδα και σε μεγαλύτερο βάθος επικοινωνίας και ξεκίνησε μαθήματα κατάρτισης 

γονέων και δασκάλων σχετικά με δικαιώματα και καθήκοντα, διασφάλιση 

ποιότητας, διαχείριση συγκρούσεων, μαθήματα νοσηλευτικής, ομάδα υποστήριξης 

ADD / ADHD με κοινές δραστηριότητες μεταξύ γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. 

 

 Υποδοχή παιδιών προσφύγων στο σχολείο σας [teachers.org.uk] 

Αυτή η σελίδα περιέχει πόρους για τη διδασκαλία προσφύγων, βιβλία για καθηγητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χρήσιμες ιστοσελίδες που 

έχουν αναπτυχθεί, χρησιμοποιηθεί και μοιραστεί από καθηγητές για καθηγητές, 

είναι η βοήθεια όλων να δείχνουν υποστήριξη στους πρόσφυγες, να μάθουν 

περισσότερα για τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέες συνδέσεις στις κοινότητές 

τους . 

 Ο οδηγός "Καλωσορίζοντας τα παιδιά των προσφύγων στα σχολεία 

σας" (https://www.teachers.org.uk/sites/default/files2014/neu335-refugee-

teaching-guide.pdf) παρέχει πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους 

μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχολείο φιλικό προς τους πρόσφυγες, να φτιάξετε 

ένα προσιτό πρόγραμμα σπουδών και να σκεφτείτε κάποιες αρχές αποτελεσματικής 

πρακτικής. 

 Οι γονείς ως εκπαιδευτικοί [EPA] 

Οι γονείς δρουν ως λέκτορες και πρεσβευτές της δικής τους κουλτούρας. Μια 

ολόκληρη σχολική ημέρα (4 - 6 ώρες) είναι αφιερωμένη σε μια χώρα / πολιτισμό / 

περιοχή. Οι γονείς παρουσιάζουν τη χώρα τους με πολλούς τρόπους: παρουσιάζουν 

τον τρόπο ζωής τους, εμφανίζονται με παραδοσιακά ρούχα, τραγουδούν 

παραδοσιακά τραγούδια μαζί με τους μαθητές, χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, 

μαγειρεύουν παραδοσιακά γεύματα, παρουσιάζουν παραδοσιακά όργανα, παίζουν 

παραδοσιακά παιχνίδια, λένε παραμύθια και άλλα τοπικές ιστορίες, ... 

Δίνουν κάποιες βασικές γεωγραφικές και ιστορικές πληροφορίες ή / και περιγραφές 

ορισμένων εθίμων και ειδικών επαγγελμάτων με τρόπο κατάλληλο για παιδιά. 

Οι μαθητές μπορούν να μάθουν μερικές λέξεις στη μητρική γλώσσα αυτών των 

γονέων, για παράδειγμα: ναι, όχι, παρακαλώ ευχαριστώ ... 

https://www.teachers.org.uk/sites/default/files2014/neu335-refugee-teaching-guide.pdf
https://www.teachers.org.uk/sites/default/files2014/neu335-refugee-teaching-guide.pdf
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Οι γονείς συνήθως είναι περήφανοι να παρουσιάσουν την κουλτούρα τους και τα 
παιδιά αγαπούν αυτές τις δραστηριότητες, επειδή διακόπτουν τη μονοτονία μιας 
«παραδοσιακής» σχολικής ημέρας. Οι γονείς αισθάνονται ότι αναγνωρίζονται και τα 
παιδιά μπορούν να μάθουν πολλά, αν και δεν συνειδητοποιούν αυτές τις 
δραστηριότητες ως μαθητικές. Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να αποτελέσει καλό 
παράδειγμα παιγνιώδους μάθησης. 
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4. Κατευθυντήριες γραμμές για εκπαίδευση στο πρόγραμμα 

σπουδών 
 

Ειδικές οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών μπορούν να βρεθούν σε αυτό το κεφάλαιο. 

Πώς μπορεί ένα σχολείο να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο εκπαίδευσης του OSD; 

Τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές γενικά προτιμούν 

να σχεδιάζουν και να παράγουν τα δικά τους σχέδια και τους πόρους μαθήματος έτσι ώστε 

να εργάζονται με τρόπους που ταιριάζουν στις δικές τους μορφές διδασκαλίας και 

προτιμήσεις, όπως και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών 

τους. 

Πρώτον, οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται σε καλά οργανωμένα εργαστήρια με βάση το 

πλαίσιο κατάρτισης του OSD. Το σεμινάριο κατάρτισης αυξάνει την ευαισθητοποίηση του 

εκπαιδευτικού σχετικά με τα θέματα και τις συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των 

γονέων, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων στην επιτυχή ανάμιξη και των πιθανών 

κερδών μιας αποτελεσματικής στρατηγικής. Κάθε σχολείο θα πρέπει να ξοδεύει χρόνο για 

να προσδιορίσει τους δικούς του στόχους και να διερευνήσει τα θέματα και τις προκλήσεις 

που σχετίζονται με το περιβάλλον τους. Στη συνέχεια σχεδιάζουν μια παρέμβαση 

κατάλληλη για το σχολείο τους και ένα σχέδιο δράσης που θα βοηθούσε στην υλοποίηση 

της παρέμβασής τους. Η υλοποίηση της δραστηριότητας εξαρτάται από τη φύση της 

δραστηριότητας και τον τύπο του σχολείου. Παρακάτω ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός 

για το πώς να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο εκπαίδευσης του OSD και να συμπεριλάβετε 

υλικά και να εφαρμόσετε παρεμβάσεις στο σχολείο. 

ΒΗΜΑ # 1: Διαβάστε προσεκτικά το πλαίσιο εκπαίδευσης του OSD 

Το πλαίσιο κατάρτισης του OSD περιλαμβάνει τρεις ενότητες οι οποίες, από κοινού, δίνουν 

τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν πιθανές 

παρεμβάσεις για εφαρμογή στο σχολικό πλαίσιο. 

ΒΗΜΑ # 2: Σχεδιάστε ένα σχέδιο δράσης 

Με βάση όλες τις φάσεις και τα υλικά του πλαισίου κατάρτισης του OSD, οι εκπαιδευτικοί 

θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης, 
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κατάλληλο για το σχολείο τους. Τα κοινωνικά μέσα ή τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 

πρέπει να είναι γνωστά στους γονείς. Αναμφισβήτητα, εάν οι γονείς είναι εξοικειωμένοι με 

το (τα) προτεινόμενο (-α) εργαλείο (-α), το σχέδιο δράσης θα είναι επιτυχές. 

ΒΗΜΑ # 3: Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 

Το τελευταίο και σημαντικότερο βήμα είναι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ακολουθήσουν το σχέδιο δράσης τους και να προσπαθήσουν να 

δεσμεύσουν τους γονείς να παρακάμπτουν τα πιθανά εμπόδια. Η χρήση του προτεινόμενου 

εργαλείου είναι υποχρεωτική.  
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5. Καθοδήγηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
 

Στη συνέχεια περιγράφονται συγκεκριμένες οδηγίες για τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής. Σκοπός του παρόντος τμήματος είναι να παρουσιάσει, βάσει των αποτελεσμάτων 

του έργου, ιδέες και προτάσεις για την ανάπτυξη δράσεων εκμετάλλευσης με βάση τις 

εμπειρίες που προκύπτουν από την υλοποίηση του OSD. 

Ορισμένες από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εκμετάλλευσης επικεντρώνονται σε 

ορισμένα σημεία και μεθόδους που περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Δικτύωση 

 Υιοθέτηση του πλαισίου κατάρτισης και των υλικών κατάρτισης του OSD σε 

μελλοντικές εθνικές και διεθνείς ακαδημίες κατάρτισης για καθηγητές και 

διευθυντές σχολείων, που χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω του ERASMUS + KA1 

(Κινητικότητα σχολικού εκπαιδευτικού δυναμικού). 

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος OSD σε άλλους παρόχους 

εκπαίδευσης στην ΕΕ που ενδιαφέρονται για την εμπλοκή των γονέων. Θα 

χρησιμοποιήσουν πόρους της OSD όχι μόνο για να υποστηρίξουν δραστηριότητες 

αλλά και για να βελτιώσουν το πεδίο της γονεϊκής εμπλοκής. 

 Ανάπτυξη του δεσμού με τοπικούς / εθνικούς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους 

φορείς 

 Προώθηση των αποτελεσμάτων του OSD στα ευρωπαϊκά σχολικά δίκτυα 

 Τακτικές συζητήσεις με τους διευθυντές σχετικά με τις δραστηριότητες εμπλοκής 

των γονέων που βασίζονται στο OSD 

 Αποτελέσματα του προγράμματος OSD που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια 
κατάλληλων εκδηλώσεων για την ηλεκτρονική μάθηση και την καινοτόμο 
εκπαίδευση - συνέδρια, στρογγυλό τραπέζι, σεμινάρια κατάρτισης ΤΠΕ κλπ. 
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Σύνδεση με συμμαχικές πρωτοβουλίες 

 

 Συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας προκειμένου να φθάσουν τα Εθνικά 

εκπαιδευτικά συστήματα σχετικά με το πρόγραμμα του OSD σε σημείο που να 

πείθουν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα του έργου. 

 Συνεχείς επαφές με ενώσεις γονέων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προκειμένου 

να ενσωματωθεί το πλαίσιο κατάρτισης των έργων στις δικές τους δραστηριότητες, 

π.χ. 

• Ινστιτούτα Εκπαίδευσης Δασκάλων/Καθηγητών 

• ESHA (European School Heads Association - Σύνδεσμος διευθυντών 

ευρωπαϊκών σχολείων, https://www.esha.org/) 

• ETUCE (European Trade Union Committee for Education - Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Συνδικάτων για την Εκπαίδευση, https://csee-etuce.org/en/) 

• ATEE (Association for Teacher Education in Europe - Ένωση για την 

Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, https://atee.education/) 

• AEDE (European Association of Teachers - Ευρωπαϊκή Ένωση Καθηγητών, 

http://www.aede.eu/) 

 Τρέχουσες αναθεωρήσεις των σύγχρονων θεμάτων σε σχέση με την εμπλοκή των 

γονέων 

 Ενίσχυση του προφίλ (ακαδημαϊκού και εφαρμοσμένου) μέσω της περαιτέρω 

εφαρμογής του πλαισίου κατάρτισης του OSD και μετά από αυτό, περαιτέρω έρευνα 

σχετικά με το θέμα της συμμετοχής των γονέων μέσω των εργαλείων (κοινωνικής 

δικτύωσης) 

  

https://www.esha.org/
https://csee-etuce.org/en/
https://atee.education/
http://www.aede.eu/
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6. Ιστορίες επιτυχίας  
 

Στα επόμενα τμήματα παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις δασκάλων ή καθηγητών που 

υλοποίησαν ορισμένες δραστηριότητες του OSD στην τάξη τους στις χώρες των εταίρων. 

Σε ένα ειδικά οργανωμένο εργαστήριο, οι εκπρόσωποι των γονέων βρήκαν ότι το MOOC 

είναι πολύ ολοκληρωμένο και κατάλληλο για τους στόχους. Οι περισσότερες από τις 

δραστηριότητες φαίνεται να είναι πιο χρήσιμες για ομαδική εργασία ή ως υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί σε μια εκπαίδευση f2f. Διαπίστωσαν ότι θα ήταν καλή ιδέα να 

συμπεριληφθούν συστάσεις σε κάθε δραστηριότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να εφαρμοστεί, καθώς και μια αναμενόμενη απαίτηση χρόνου για την ολοκλήρωση 

μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας. Θα μπορούσε ακόμα να ενθαρρύνει την αυτόνομη 

εκμάθηση-ενασχόληση μεμονωμένων εκπαιδευτικών και ομάδων εκπαιδευτικών.  

Η ενότητα σχετικά με τη γονική εμπλοκή και για τον λόγο που έχει σημασία για τους 

εκπαιδευτικούς φάνηκε να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η δραστηριότητα απεικόνισης ίσως 

να λειτουργεί τέλεια σε ομάδες, καθώς είναι πολύ πιθανό ότι τουλάχιστον ένα μέλος της 

ομάδας θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια παρουσιάσει οπτικά τις σκέψεις του. Για την 

ατομική μάθηση θα ήταν υπέροχο αν υπήρχε μια εναλλακτική λύση για όσους είναι πιο 

σχετικοί με τον λόγο, π.χ. ένα πρότυπο γραφής.  

Κατά τη δημιουργία της οπτικής και αξιών, ο κατάλογος των ερωτήσεων βρέθηκε ότι είναι 

πολύ καλά διατυπωμένος, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης για τη 

διαχείριση της αλλαγής σε σχέση με την Οπτική και τις Αξίες. Ωστόσο, θα ήταν καλό να 

αρχίσουμε με την επιμόρφωση των καθηγητών και τις ανάγκες της κοινότητας και να 

συνεχίσουμε με το τμήμα διαχείρισης αλλαγών. Θα ήταν επίσης καλό να προστεθεί μια 

εισαγωγή που εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο των ερωτήσεων σε ένα 

σχολικό πλαίσιο. Σας συνιστούμε να ζητάτε από τους διευθυντές των σχολείων να 

εμπλέκουν τους εκλεγμένους γονείς στην προσέγγισή τους.  

 

 

 



Open School Doors  
Οδηγός Καλών Πρακτικών   

 - 21 / 48 -  

6.1 Χώροι και Τοποθεσίες 
 

Ψηφιακός χάρτης (Ηνωμένο Βασίλειο)  

Το σχολείο έχει αρχίσει τη χρήση ψηφιακών χαρτών για την υποστήριξη των γονέων στην 

τοπική κοινότητα. Ένας χάρτης διαμορφώθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον κοινωνικό 

λειτουργό για έναν γονέα ο οποίος ήταν νέος στην περιοχή, δείχνοντάς του πού ήταν η 

τοπική τράπεζα τροφίμων και πώς θα φτάσει εκεί. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε 

κατάλληλα και με επιτυχία. Η χρήση του χάρτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ατομικές ανάγκες και ο κοινωνικός λειτουργός είναι στην ευχάριστη θέση να τον 

χρησιμοποιήσει με τις οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη. 

Το σχολείο εργάζεται επίσης σε έναν ψηφιακό χάρτη για νέες εισαγωγές φοιτητών, στον 

οποία θα συμπεριλάβει έναν τυπωμένο χάρτη στο πακέτο εισαγωγής τους. Η χρήση της 

δραστηριότητας ψηφιακών χαρτών μοιράστηκε επίσης με τον κοινωνικό λειτουργό που 

επιδίωξε να αναπτύξει ένα χάρτη που να δείχνει όλους τους χώρους της κοινότητας. Το 

σχολείο σχεδιάζει να δημιουργήσει το χάρτη σε συνεργασία με το Barnados. 

Ο χάρτης δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου - αλλά αυτό είναι στο 

σχεδιασμό για το φθινόπωρο του 2019. Το σχολείο παρέδωσε μια έκδοση PDF ενός από 

τους χάρτες, τον οποίο χρησιμοποίησε με τους γονείς: 
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Ψηφιακοί Χάρτες μέσω Google Maps  

 

Ψηφιακός Χάρτης (Ελλάδα) 

Δύο από τα συμμετέχοντα σχολεία από την Ελλάδα – αυτά της Πάτρας επέλεξαν τη 

δραστηριότητα των ψηφιακών χαρτών. Συγκεκριμένα, το 17ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 

καθώς και το 34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών προσάρμοσαν και υλοποίησαν τους ψηφιακούς 

χάρτες με τον ακόλουθο τρόπο: 

Από το 17ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών εντοπίστηκαν 2 βασικές ανάγκες: Ο σεβασμός προς 

όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την καταγωγή τους και η κατοχή ίσων δικαιωμάτων 
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στην εκπαίδευση σε σύγκριση με τους γηγενείς μαθητές. Σε γενικές γραμμές, το σχολείο 

δήλωσε ότι οι ανάγκες περιελάμβαναν: α) τη συνεργασία και την ομαδική εργασία μεταξύ 

δασκάλων, γονέων και μαθητών, β) τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και γ) τη βελτίωση 

της σχολικής απόδοσης των μαθητών των μεταναστών και των προσφύγων. 

Το σχολείο επέλεξε τον ψηφιακό χάρτη ως μέσο μετάδοσης του μηνύματος στον μετανάστη 

γονέα ότι είναι ευπρόσδεκτος στη σχολική μονάδα. Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι που 

καλύπτονται από την επιλογή του ψηφιακού χάρτη ήταν: α) η ενεργοποίηση και συμμετοχή 

των γονέων, β) η ενθάρρυνση και εμπιστοσύνη των οικογενειών, γ) η ενσωμάτωση των 

μαθητών στο σχολείο και δ) η βελτίωση των μαθητών στο σχολείο. 

Ο ψηφιακός χάρτης που δημιουργήθηκε, περιέχει ορόσημα της πόλης. Μνημεία, αξιοθέατα 

και μέρη για δραστηριότητες αναψυχής. Σε μεγάλο βαθμό καταφέρνει να παρουσιάσει τον 

πολιτισμό της πόλης σε νεοαφιχθέντες γονείς. Η δημιουργία του ψηφιακού χάρτη 

προοριζόταν να βοηθήσει τους γονείς να ανακαλύψουν μέρη στην πόλη που δεν ήξεραν και 

γενικά να γίνουν μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο ψηφιακός χάρτης παρουσιάστηκε στους 

γονείς και διεξήχθη συζήτηση για το πώς τους φαινόταν. 

 

Ο σύνδεσμος για τον ψηφιακό χάρτη είναι ο εξής:  
https://drive.google.com/open?id=1qwrKmiIBgsCe39MKo9aXZ2B8UDMcjEfQ&usp=sharing 

 

Ο ψηφιακός χάρτης είχε θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες γονείς μετανάστες. Οι 

γονείς έγιναν φιλικότεροι μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή ήταν η 

βάση για μια μελλοντική συνεργασία και μια ένδειξη ότι το σχολείο τους φροντίζει. Οι 

https://drive.google.com/open?id=1qwrKmiIBgsCe39MKo9aXZ2B8UDMcjEfQ&usp=sharing
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μαθητές ενσωματώθηκαν στο σχολείο, μπορούν πλέον να συζητήσουν για συγκεκριμένους 

προορισμούς με τους φίλους τους εντός της πόλης και δεν αισθάνονται αποξενωμένοι. 

Επιπλέον, οι γονείς δήλωσαν ότι ήθελαν να μάθουν για κάποιες τοποθεσίες στην Πάτρα, 

αλλά κανείς δεν τους είχε βοηθήσει. Και η δραστηριότητα του ψηφιακού χάρτη τελικά ήταν 

μια θετική εξέλιξη. Ο χάρτης εκτυπώθηκε και μοιράστηκε και σε άλλους που ήρθαν 

πρόσφατα στην Πάτρα. Η πιο σημαντική ήταν ίσως η βελτίωση του σχολικού κλίματος 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. 

Το 34ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας έχει ως γνώμονα ότι η γνώση πρέπει να διαδωθεί σε 

κάθε παιδί και κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από το χρώμα, την προέλευση, τη θρησκεία και 

τις πεποιθήσεις. Επιπλέον, άλλες ανάγκες που επισημάνθηκαν ήταν οι γονείς των μαθητών 

από άλλες χώρες να αισθάνονται εξοικειωμένοι με το σχολικό περιβάλλον και οι μαθητές 

και οι οικογένειές τους να μην χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την εθνικότητά τους. 

Σε γενικές γραμμές, το σχολείο δήλωσε ότι οι ανάγκες περιελάμβαναν: α) τη συνεργασία 

και την ομαδική εργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, β) την ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης μέσα στην σχολική κοινότητα και γ) τη διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Έτσι, τα σχολεία επιλέγουν ψηφιακό χάρτη με στόχο την παροχή βοήθειας στους γονείς των 

μαθητών από άλλες χώρες. Γενικά, οι στόχοι που επρόκειτο να επιτευχθούν μέσω της 

επιλογής του ψηφιακού χάρτη για το σχολείο ήταν: α) η ενεργοποίηση και συμμετοχή των 

γονέων, β) η ενσωμάτωση των μαθητών στο σχολείο και γ) η βελτίωση των μαθητών στο 

σχολείο. 

Ο ψηφιακός χάρτης που δημιουργήθηκε βοήθησε μερικούς γονείς, ώστε να γνωρίζουν πώς 

μπορούν να φτάσουν στο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους. Ο ψηφιακός χάρτης 

περιλαμβάνει νοσοκομεία, πολιτιστικούς χώρους, χώρους αναψυχής και αξιοθέατα. 

Κάνοντας κλικ στο χάρτη παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε τοποθεσία. Ο 

χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση είτε από υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet. 
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Ο σύνδεσμος για τον ψηφιακό χάρτη είναι ο εξής:  
https://drive.google.com/open?id=1amKKseBCpnAFzHY_SzIlIMHJL5JHD1Bb&usp=sharing 

 

Οι συμμετέχοντες γονείς ήταν πολύ ενεργητικοί. Φαινόταν να διασκεδάζουν. Γενικά 

αισθάνονταν εξοικειωμένοι με το σχολείο και τους δασκάλους. Έκαναν ερωτήσεις σχετικά 

με συγκεκριμένα μέρη που ήθελαν να επισκεφθούν. Ορισμένοι από αυτούς ήθελαν 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του ψηφιακού χάρτη. 

Ο κύριος αντίκτυπος του ψηφιακού χάρτη που δημιουργήθηκε ήταν ότι οι γονείς 

αισθάνθηκαν άνετα. Δεν ήταν πλέον αποξενωμένοι. Μπορούν τώρα να έχουν μεγαλύτερη 

συμβολή στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η δράση φαινόταν ενδιαφέρουσα για τους 

συναδέλφους, οι περισσότεροι γονείς αποδέχτηκαν την πρόκληση και ήρθαν στη 

συνάντηση. Μερικοί γηγενείς, οι οποίοι ήταν πιο προοδευτικοί, πρότειναν στα παιδιά τους 

να γίνουν φίλοι με τα παιδιά των προσφύγων. Ένα σχολείο χωρίς συγκρούσεις λειτουργεί 

καλύτερα. Έτσι, η εξομάλυνση των καταστάσεων μέσω του OSD ήταν σαφώς ένα σημαντικό 

βήμα για το σχολικό κλίμα. Ίσως για μερικούς από τους γονείς ήταν λίγο απαιτητικό, αλλά 

όλη η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά. Ήταν πολύ σημαντικό ότι οι δάσκαλοι και οι γηγενείς 

γονείς συνεργάστηκαν με γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 

Interkulturelles Elterncafé / Διαπολιτισμικό Café Γονέων  

"Γίνε ο ίδιος η αλλαγή που επιθυμείς για αυτόν τον κόσμο." (Mahatma Gandhi) 

https://drive.google.com/open?id=1amKKseBCpnAFzHY_SzIlIMHJL5JHD1Bb&usp=sharing
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Σχεδόν όλα τα σχολεία που συμμετέχουν προσφέρουν τη λεγόμενη δραστηριότητα " 

Διαπολιτισμικό Café Γονέων ". Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

γονείς που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γονέων στις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες, 

καθώς και στο διάλογο μεταξύ σχολείου και γονέων. Οι γονείς, καθώς και τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, καθοδηγούνται και υποστηρίζονται από τους συντονιστές καφέ των 

εκπαιδευομένων γονέων. Στη διαδικασία, οι ειδικοί θα συζητήσουν ορισμένα θέματα 

σχετικά με το σχολείο, όπως για παράδειγμα: το Αυστριακό εκπαιδευτικό σύστημα, 

μαθαίνοντας να μαθαίνουν, τις αδυναμίες της γλώσσας, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, την 

υγεία, τον εκφοβισμό, το χαρτζιλίκι κ.λπ. 

Οι ατομικές καφετέριες γονέα πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, μία 

φορά το μήνα (2 ώρες τον καθένα), κυρίως σε σχολεία αλλά και σε άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και πολιτιστικούς συλλόγους στην Αυστρία. Αυτό το πολυδιάστατο πρόγραμμα 

λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη των παιδιών σε σχέση με το περιβάλλον και την οικογένειά 

τους, με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές να γίνονται εταίροι για την 

προώθηση των παιδιών στην Αυστριακή εκπαίδευση. 

Επιθυμητοί στόχοι: 

• Ενίσχυση εκπαιδευτικών δεξιοτήτων - οι γονείς μαθαίνουν να βελτιώνουν τις 

εκπαιδευτικές τους δεξιότητες προς όφελος των παιδιών τους. 

• Η ενσωμάτωση των γονέων στο σχολείο - μέσω της συμμετοχής των γονέων 

στο σχολείο, δημιουργείται μια σταθερή βάση συνεργασίας (σχολείο-γονέας-

παιδί). 

• Ενίσχυση της εργασίας των γονέων στο σχολείο και του διαπολιτισμικού 

ανοίγματος του σχολείου - το "Elterncafé" είναι ένα εργαλείο για την 

ενίσχυση του σχολείου στη δουλειά γονέων του. Το σχολείο αποκτά 

καλύτερη πρόσβαση στους γονείς και συνεπώς και δυνητικούς συν-

δημιουργούς της καθημερινής σχολικής ζωής. 

• Ενίσχυση των κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων - μέσω της 

πολυμορφίας, της ανταλλαγής και της μάθησης σε ένα διαπολιτισμικό 

πλαίσιο, της πολυμορφίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 
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• Ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής γονέων που πλήττονται ιδιαίτερα 

λόγω του κοινωνικοοικονομικού ή / και του πολιτισμικού τους 

περιβάλλοντος. 

 

Ορισμένες εμπειρίες από τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές των Διαπολιτισμικό 

Café Γονέων αναφέρονται παρακάτω: 

„(...) το καφενείο γονέων σχηματίζει γέφυρα επικοινωνίας με τους γονείς. Οι γονείς 

έχουν την ευκαιρία με τη βοήθειά μας να προσεγγίσουν τους εκπαιδευτικούς σχετικά 

με τα παιδιά τους ή να λάβουν συμβουλές σχετικά με εκπαιδευτικές ερωτήσεις. Στη 

συνέχεια, προσκαλούμε τον δάσκαλο στο καφενείο των γονιών και, εάν είναι 

απαραίτητο, κάνουμε μετάφραση. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ξεκαθαρίσουμε 

τις παρανοήσεις και να αναπτύξουμε την αμοιβαία κατανόηση στο καφενείο των 

γονέων (...).” 

 

“(...)οι γονείς ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών τους, αλλά 

μερικές φορές αντιμετωπίζουν δύσκολα εμπόδια και πρώτα πρέπει να οργανώσουν και 

να εξασφαλίσουν τη διαβίωσή τους. Το γλωσσικό εμπόδιο είναι απλά ένα εμπόδιο. Η 

φτώχεια, ο ψυχική οδύνη μέσω εμπειριών πολέμου, η δίωξη ή η πτήση με επακόλουθη 

αβεβαιότητα σχετικά με την ασφαλή διαμονή στη χώρα που παρέχει άσυλο 

αναφέρονται επίσης εδώ. Η διαβίωση με τα παιδιά είναι κάτι που συνδέει τα άτομα 

πέρα από τα σύνορα και οι ανησυχίες είναι παρόμοιες παντού. Με το καφέ των γονέων, 

παρέχουμε έναν προστατευμένο χώρο και συνεχίζουμε να βοηθούμε όπου μπορούμε 

(...). " 
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https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/Downloads/Publikationen/OEIF_Fo

lder_Elternarbeit2016_WEB1.pdf  

 

Από την οπτική των γονέων, η δημιουργία μιας ταινίας είναι μια εξαιρετική ιδέα, καθώς 

προσφέρει στους δασκάλους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και πάλι τους εαυτούς τους 

σε χώρους που θεωρούν δεδομένους. Οι ερωτήσεις υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση με 

σκοπό να παρακολουθήσουν τα τεκταινόμενα υπό μία νέα οπτική. Θα ήταν δημιουργικό να 

προσθέσετε συστάσεις στο κείμενο σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών είτε σε ένα άδειο 

κτίριο είτε σε γυρίσματα όταν παρευρίσκονται τόσο οι μαθητές όσο και η οικογένεια (π.χ. 

αρχή ή τέλος της ημέρας). Αν επιλεγεί το τελευταίο, θα πρέπει να υπάρχει μια σύσταση για 

την ενημέρωση των ανθρώπων σχετικά με τον σκοπό της λήψης ταινιών και το γεγονός ότι 

δεν θα μοιραστούν, οπότε δεν θα υπάρχει ανάγκη για άδεια.  

 

 

 

https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/Downloads/Publikationen/OEIF_Folder_Elternarbeit2016_WEB1.pdf
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/Downloads/Publikationen/OEIF_Folder_Elternarbeit2016_WEB1.pdf
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6.2 Αλφαβητισμός και Γραμματισμός 
 

Mama lernt deutsch! 

Μια άλλη δραστηριότητα που υλοποιήθηκε από τα συμμετέχοντα σχολεία είναι η "Mama lernt 

Deutsch!" ("Η μαμά μαθαίνει γερμανικά!"). Οργανώνουν και παρέχουν μαθήματα βασικών 

δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας των παιδιών, που διεξάγονται από τη ΜΚΟ 

"Station Wien". 

Τα μαθήματα βασικών δεξιοτήτων πραγματοποιούνται κυρίως σε νηπιαγωγεία και σχολεία στη 

Βιέννη. Οι μητέρες γνωρίζουν το θεσμικό περιβάλλον των παιδιών τους και κάνουν νέες επαφές 

στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στις μειονεκτούσες γυναίκες, 

των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι η γερμανική. Οι μητέρες, οι οποίες πρέπει να 

επεκτείνουν τις βασικές δεξιότητές τους, έχουν την ευκαιρία να μάθουν γερμανικά σε αυτή την 

τάξη με καθημερινά θέματα όπως είναι τα εξής: νηπιαγωγείο, σχολείο, εκπαίδευση, εργασία, 

υγεία, αρχές και στέγαση. Διαλέξεις και εκδρομές σε αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται επίσης 

στην τάξη. Αν οι γυναίκες αρχικά έμαθαν την ανάγνωση και τη γραφή σε διαφορετικό 

αλφάβητο, έχουν την ευκαιρία να μάθουν το λατινικό αλφάβητο σε αυτή την τάξη. Παρέχεται 

παιδική μέριμνα σε όλες τις κατηγορίες. 

 

Οι στόχοι είναι: 

• Διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων στα γερμανικά, τα μαθηματικά και τις ΤΠΕ 

• Βελτίωση της επικοινωνίας με το σχολείο ή / και το νηπιαγωγείο όπου φοιτά το 

παιδί 

• Μάθηση σχετικά με το πώς να βοηθήσετε καλύτερα τα παιδιά τον τρόπο μάθησης  

 

Link: https://www.stationwien.org/projekte/mama-lernt-deutsch.html 

 

https://www.stationwien.org/projekte/mama-lernt-deutsch.html
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http://www.interface-wien.at/system/attaches/155/original/mama-lernt-deutsch-

folder.pdf?1473947396 

 

Συζήτηση με χαρτοπίνακα 

Η σημασία της συζήτησης με χρήση χαρτοπίνακα γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Ειδικά 

μετά από μεγάλες παρουσιάσεις του PowerPoint. Ο χαρτοπίνακας είναι ένα ιδανικό 

πρόσθετο εργαλείο για τη χρήση του PowerPoint και εξυπηρετεί, πρώτα απ’ όλα, τη 

σταδιακή ανάπτυξη πληροφοριών.  

Μετά την παρουσίαση του Power Point, κάθε ομάδα πρέπει να βρει λύσεις στις 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν κατά την έρευνα.  

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στην ολομέλεια. Υπήρξε μια εποικοδομητική 

συζήτηση στην οποία προτάθηκαν πολλές επιλογές για την ένταξη των γονέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο.  

http://www.interface-wien.at/system/attaches/155/original/mama-lernt-deutsch-folder.pdf?1473947396
http://www.interface-wien.at/system/attaches/155/original/mama-lernt-deutsch-folder.pdf?1473947396
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Σταδιακά αναπτύσσοντας ιδέες σε ένα χαρτοπίνακα, οι συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του OSD ήταν σε θέση να εμπλακούν και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή. 

Και επίσης, οι χαρτοπίνακες επέτρεπαν την ελευθερία σκέψης και έκφρασης.  

Ως αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου, οι πληροφορίες είναι καλύτερα αφομοιωμένες.  

 

 

Δουλεύοντας διαδικτυακά με εικονικό περιβάλλον μάθησης [VLE] (Γερμανία)  

Χρησιμοποιήθηκε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης (VLE) στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του OSD με βάση την πλατφόρμα web για τις ψηφιακές πτυχές. 

Παρουσιάστηκε ηλεκτρονικός οδηγός στο XOODLE. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

εξερευνήσουν την πλατφόρμα είτε στον ψηφιακό πίνακα είτε χρησιμοποιώντας τους δικούς 

τους φορητούς υπολογιστές. Το VLE ως η καλύτερη μέθοδος εικονικής μάθησης επιτρέπει 

την πρόσβαση, καθώς και τη χρήση των πόρων μάθησης από άλλους εταίρους του OSD. 

Όπως ανέφεραν ορισμένοι δάσκαλοι, βοηθά στο σχεδιασμό του μαθήματος και στην 

ενεργοποίηση των συμμετεχόντων γονέων στη σχολική ζωή. Οι συμμετέχοντες στην 

εκπαίδευση OSD είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βίντεο και να μάθουν 

περισσότερα για τους γείτονες.  

Όσον αφορά τον αλφαβητισμό και ιδιαίτερα τον ψηφιακό αλφαβητισμό, το ειδικό τμήμα 

βρέθηκε να είναι τέλειο από την εμπειρία των γονέων για τη συμβολή των εκπαιδευτικών 

που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του βασικού στόχου του έργου. Θα ήταν ίσως 

ευεργετικό να συμπεριληφθούν επίσης ερωτήματα εξερεύνησης σχετικά με τη χρήση 
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ψηφιακής τεχνολογίας από παιδιά, γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας. Το τμήμα 

Αλφαβητισμός ζητάει κυρίως από τον δάσκαλο να αναθεωρήσει τις δικές του δεξιότητες και 

πρακτικές επικοινωνίας.  

 

6.3 Κοινότητες και Πολιτισμός  
 

 

Ψηφιακή επικοινωνία / κοινωνικά μέσα (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Η αύξηση της εμπλοκής των γονέων μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης εξακολουθεί 

να προκαλεί προβλήματα στο Σχολείο Welsh House Farm. Στο σχολείο αισθάνονται έντονα 

ότι οι γονείς βασίζονται με την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο για να καλλιεργήσουν τις 

σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην σχολική κοινότητα. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

λειτουργούν σε κάποιο βαθμό και το σχολείο εξακολουθεί να εργάζεται για να τα αναπτύξει 

αυτό. Ωστόσο, το σχολείο έχει δει τις συνέπειες της αξιοποίησης αποκλειστικά ψηφιακών 

μέσων. Θεωρείται ότι είναι λιγότερο διαπροσωπικά και επομένως περιορίζουν τη δέσμευση 

των γονέων. Για να συμμετάσχουν οι γονείς απαιτείται τεράστιο ποσό προσωπικής 

ενθάρρυνσης όταν γίνονται συναντήσεις δια ζώσης, μαζί με ειδοποιητήρια για εκδηλώσεις 

και σχολικές επιστολές. 

Όσον αφορά τα μηνύματα / ειδοποιήσεις και την επικοινωνία σχετικά με τη λειτουργία του 

σχολείου, χρησιμοποιούν το Twitter, το Facebook και από την έναρξη της συμμετοχής τους 

στις Open School Doors έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή που ονομάζεται 

Parent Mail. Το Twitter χρησιμοποιείται κυρίως για να προσεγγίσει την ευρύτερη κοινότητα. 

Έχει 83 ακολούθους (συμπεριλαμβανομένων περίπου 50 γονέων) και αυτό περιλαμβάνει 

τους τοπικούς συμβούλους και τους βουλευτές. Για το Facebook, ωστόσο, δεν φανερώθηκε 

μεγάλο ενδιαφέρον. Το σχολείο υποθέτει ότι οι γονείς προτιμούν την προσωπική επαφή και 

η ευρύτερη κοινότητα και οι εξωτερικοί φορείς φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τη χρήση του Twitter. 

Η χρήση της εφαρμογής "Parent Mail" ήταν μειωμένη και σε ορισμένες περιπτώσεις ακριβή 

λόγω της ανάληψης. Το 90% των γονέων λαμβάνει μηνύματα κειμένου (τα οποία κοστίζουν 
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αρκετά χρήματα και αυτά είναι του σχολείου) και το 34% των γονέων που έχουν εγγραφεί 

στην εφαρμογή (αποστέλλοντάς τους ένα δωρεάν ηλεκτρονικό μήνυμα). Η εφαρμογή θα 

ήταν οικονομικά αποδοτική εάν η χρήση της ήταν μεγαλύτερη. 

Τα κοινωνικά μέσα και η ψηφιακή επικοινωνία είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρο το 

σχολείο και πρέπει να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και ως απάντηση στον 

συνεχώς μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της εξαιρετικά ρευστής σχολικής κοινότητας. 

Το φθινόπωρο του 2019 θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ότι οι γονείς έχουν 

παράσχει τους σωστούς αριθμούς τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα 

εξασφαλίσουν ότι γνωρίζουν τους λογαριασμούς Twitter και Facebook. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη δυναμική του σχολείου και της κοινότητας, οι σχέσεις του σχολείου με τους 

γονείς και τις οικογένειες είναι ζωτικής σημασίας, το σχολείο είναι αρκετά μικρό για να 

γνωρίζει τις οικογένειες σε προσωπικό επίπεδο και ως εκ τούτου είναι πιο πιθανό να 

συμμετάσχει σε δραστηριότητες , προς όφελος των παιδιών, όταν το σχολείο τις συναντά 

πρόσωπο με πρόσωπο και επικοινωνεί. Η ψηφιακή επικοινωνία και τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης είναι απλά ένας συμπληρωματικός τρόπος επικοινωνίας με τους γονείς τους και 

ένας που θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν στο προσεχές ακαδημαϊκό έτος. 

 

Πολιτιστικό ημερολόγιο (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Ως αποτέλεσμα του έργου το κολέγιο έχει δημιουργήσει τη δική του ιδέα - ένα πολιτιστικό 

ημερολόγιο σε συνεργασία με τους φοιτητές του ESOL. Το ημερολόγιο έχει γίνει τώρα σε 

επίπεδο κολεγίου και θα ενσωματωθεί σε ολόκληρο το κολέγιο. Μέχρι στιγμής έχει 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σχεδιασμού για ολόκληρο το έτος στο τμήμα ESOL. Ως εκ 

τούτου, έχει αλλάξει εντελώς τη γενική πρακτική και προσέγγιση τους - π.χ. όχι μόνο 

αναγνωρίζοντας την «εβδομάδα των προσφύγων» αλλά μάλλον την ενσωμάτωση των 

πολιτισμών των προσφύγων σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών και τη διδασκαλία. 

Επιδιώκεται να ευαισθητοποιηθούν τόσο οι σπουδαστές όσο και το προσωπικό ώστε να 

μην χάσουν τίποτα όταν σχεδιάζουν (για παράδειγμα: εξασφαλίζοντας την κατάλληλη 

διατροφή για όλους τους σπουδαστές, οι σχετικές εκδηλώσεις προβάλλουν πολιτιστικές 

δραστηριότητες καθ 'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους). Το κολλέγιο χρησιμοποιεί το 

πολιτιστικό του ημερολόγιο ως εργαλείο μάθησης για όλους τους φοιτητές και το 
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προσωπικό του καθενός. Το κολλέγιο πήρε πολλές δικές του πρωτοβουλίες μετά τη 

συμμετοχή του στο OSD, όπως: ένα ποδόσφαιρο του Ραμαζανιού το βράδυ της Παρασκευής 

που συγκέντρωσε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων από το κολέγιο, όπως και διαπολιτισμικές 

προσευχές της Παρασκευής που είναι ανοικτές σε όλους. Μίλησαν για τον τρόπο με τον 

οποίο το πολιτιστικό τους ημερολόγιο τους έκανε να σκεφτούν τα ζητήματα των 

προσφύγων με έναν ευρύτερο τρόπο και όχι το προσχηματική υποστήριξη μειονοτήτων 

(π.χ. όχι μόνο η εβδομάδα των προσφύγων ... σε καθιστούν όλο το έτος πρόσφυγα). 

Συνολικά, μίλησαν για να εργαστούν και για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα όπου οι 

μαθητές μπορούν να έρθουν και να υποβάλουν αιτήσεις όσον αφορά το τι θέλουν να 

μάθουν και ποιες δραστηριότητες θέλουν να επιτελεστούν, αυξάνοντας την 

ευαισθητοποίηση σε όλο το φοιτητικό σώμα σχετικά με πραγματικά σοβαρά θέματα. 

Από τότε που συμμετείχε στο OSD το κολλέγιο συνεργάστηκε επίσης με το Francis από την 

Ακαδημία Erdington (άλλο σχολείο στο έργο) και μοιράστηκε το πολιτιστικό ημερολόγιό 

τους. Επίσης επισκέπτονται και άλλα σχολεία / κολλέγια για να εξεταστεί η πρόβλεψη του 

ESOL για νεοαφιχθέντα παιδιά προσφύγων και νέους πρόσφυγες. Συνεπώς, υπήρχαν 

σύνδεσμοι για την ανταλλαγή εμπνευσμένων πρακτικών. 
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Στιγμιότυπο οθόνης του πολιτιστικού ημερολογίου το οποίο έχει δημιουργηθεί στο google 

mail και τώρα χρησιμοποιείται ως εργαλείο σχεδιασμού προγράμματος σπουδών. 

 

Αντικείμενα μυστηρίου (Ελλάδα) 

Το παιχνίδι με τα αντικείμενα μυστηρίου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους 

συμμετέχοντες να μιλάνε και να σκέφτονται. Το παιχνίδι ενθαρρύνει τις δεξιότητες της 

παρατήρησης και της συζήτησης και μπορεί να δώσει μια εισαγωγή στην πράξη σε ένα 

θέμα. 

Μια σειρά από αντικείμενα, η χρήση των οποίων δεν είναι προφανής στους περισσότερους 

ανθρώπους. Τα μυστήρια αντικείμενα δίνουν ενδείξεις για την ταυτότητά τους μέσω του 

σχεδιασμού, του σχήματος, του υλικού ή της ηλικίας τους. Τα αντικείμενα δεν πρέπει να 

είναι παλιά ή ακριβά. Υπάρχουν πολλά σύγχρονα μυστηριώδη gadgets. Τα καλύτερα μέρη 

για να τα αναζητήσετε είναι τα καταστήματα που πωλούν μαγειρικά σκεύη, στα φαρμακεία 

και στα παντοπωλεία. Σε ιδανική περίπτωση θα πρέπει να αναζητήσετε αντικείμενα που 
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χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς πολιτισμούς ή που σχετίζονται με τα έθιμα της 

χώρας / τόπου όπου βρίσκονται οι παρευρισκόμενοι. 

Κύκλος για την ομάδα. Αρχίστε περνώντας το αντικείμενο μυστηρίου γύρω γύρω από όλη 

την ομάδα και ζητήστε από κάθε άτομο να κάνει ένα σχόλιο γι 'αυτό. Για παράδειγμα, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να αναφέρουν το χρώμα ή το βάρος του (βαρύ ή ελαφρύ). 

Επιτρέψτε μόνο τις δηλώσεις σχετικά με τις ιδιότητες που μπορείτε να δείτε, να ακούσετε, 

να μυρίσετε ή να αισθανθείτε σε αυτό το στάδιο. 

Ενώ η πρώτη φάση αφορά την παρατήρηση, η δεύτερη αφορά την ερμηνεία. Περάστε ξανά 

το αντικείμενο και ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να πει μια φράση σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του αντικειμένου, δηλαδή πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί. 

Αναλύσατε ποιο είναι το αντικείμενο; Συγκεντρώστε δηλώσεις και διευκολύνετε την ομάδα 

να συνάγει συμπεράσματα. Ανάλογα με την ομάδα, η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων 

μπορεί να ξεκινήσει προτού ολοκληρωθεί η παράθεση προσεγγίσεων από ολόκληρη την 

ομάδα - αυτό είναι αποδεκτό όταν είναι ήδη σαφές ποιο είναι το αντικείμενο. 

Ρωτήστε αν κάποιος γνωρίζει και / ή χρησιμοποιεί παρόμοια αντικείμενα ή εργαλεία στην 

καθημερινότητά του. Αυτά τα εργαλεία δουλεύουν με το ίδιο ή με διαφορετικό τρόπο; Αν 

μπορούσατε να συλλέξετε και να προετοιμάσετε διαφορετικά σχέδια εκ των προτέρων (π.χ. 

διαφορετικά είδη καρυοθραύστη), να τα δείξετε στους συμμετέχοντες και να τα συγκρίνετε. 

Μπορείτε να μάθετε ποιες τεχνικές ή / και φυσικές αρχές ισχύουν; 

 

Δουλεύοντας μαζί 

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Κορυδαλλού, η δραστηριότητα "μυστήρια αντικείμενα" 

υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 8 γονέων. Διάφορα αντικείμενα παρουσιάστηκαν στους 
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μαθητές, χωρίς να τους λένε τη χρήση τους. Οι μαθητές συζήτησαν την πιθανή χρήση 

αντικειμένων και προσπάθησαν να μαντέψουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στην 

περίπτωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, οι μαθητές είναι έγκλειστοι, είναι πρόσφυγες 

και μετανάστες και οι περισσότεροι από αυτούς είναι γονείς. Υπάρχει μια πραγματική 

ανάγκη για ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσα στην σχολική κοινότητα, διαπολιτισμική 

επικοινωνία και ενθάρρυνση της ανοχής, της αποδοχής και του διαλόγου. 

Η δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα αυξημένη ενεργοποίηση και συμμετοχή των γονέων, 

καθώς και πολιτισμική όσμωση και κατανόηση. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτής της 

σχολικής μονάδας, δεν χρησιμοποιήθηκαν ζωντανά μέσα, όλα ήταν σε χαρτί. Οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να δοκιμάσουν την εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων του OSD σε διαφορετικά εθνικά και πολιτιστικά πλαίσια. 

 

Πολυαισθητηριακή εμπειρία (Ελλάδα) 

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να λειτουργεί ιδιαίτερα καλά, αν οι άνθρωποι προέρχονται 

από  διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Μπορεί να λειτουργήσει ως δραστηριότητα για 

οικογένειες σε συνάντηση γονέων, μπορεί να λειτουργήσει καλά ως μια πρώτη εισαγωγή σε 

μια ομάδα ανθρώπων που σχεδιάζουν να εργαστούν μαζί ή μια πρώτη μέρα στην τάξη. 

Στόχος της συζήτησης είναι ο διευκολυντής / δάσκαλος να επισημάνει τη σημασία της 

εξάλειψης των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι 

πριν συναντήσουν ο ένας τον άλλον. Είμαστε φτιαγμένοι από αναμνήσεις από τους τόπους 

που προερχόμαστε, το φαγητό που δοκιμάσαμε, τα πράγματα που έχουμε αποκτήσει και τι 

είναι ξεχωριστό για κάθε άτομο, το οποίο δεν μπορεί απαραίτητα να σχετίζεται με το πού 

γεννήθηκε και ούτω καθεξής. 

Στην περίπτωσή μας αφιερώσαμε λιγότερο χρόνο σε αυτή τη δραστηριότητα από όσο 

προβλεπόταν, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις δυνατότητές της, τον 

τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να εργαστούν με ένα τέτοιο σενάριο, 

τις πιθανές παραλλαγές και την αλληλεπίδραση τόσο με τους μαθητές όσο και με τους 

γονείς. Όλοι συμφώνησαν ότι οι δύο παραδειγματικές δραστηριότητες είναι πολύ χρήσιμες, 

εύκολες στην εφαρμογή και προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να εμπλέξουν 



  Open School Doors   Οδηγός καλών πρακτικών 

 - 38 / 48 - 

ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς με έναν πολύ ομαλό και 

αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Συζητώντας εντός της δραστηριότητας 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ  

[1] Επικοινωνήστε με τους συμμετέχοντες σας πριν από τη σύσκεψη και καλέστε τους να 

φέρουν μαζί τους τα εξής: 

i. Μια φωτογραφία μιας τοποθεσίας που σημαίνει κάτι για αυτούς (μπορούν είτε 

να την εκτυπώσουν και να τα φέρουν μαζί τους, να την στείλουν εκ των 

προτέρων ή να την φέρουν σε μια memory stick), 

ii. Μια γεύση που τους αρέσει (φαγητό, ποτό, επιδόρπιο) 

iii. Μια μυρωδιά που τους αρέσει πολύ (μπορείτε να τους δώσετε ιδέες για να 

καταλάβουν τι εννοείτε προτείνοντας μπαχαρικά, καφέ, αρώματα, φυτά κ.α.) 

iv. Ένα αντικείμενο που οι συμμετέχοντες μπορούν να το αγγίξουν και σημαίνει κάτι 

γι 'αυτούς 

 

[2] Ιδανικά ο χώρος θα πρέπει να προετοιμαστεί σε μορφή που να είναι ελκυστική και όχι 

πολύ επίσημη. Βάλτε καρέκλες σε ένα μεγάλο κύκλο, αφήστε χώρο πίσω από κάθε καρέκλα 
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ώστε οι άνθρωποι να τοποθετήσουν αυτά που έχουν φέρει. Ανάλογα με το μέγεθος της 

ομάδας, αυτή η δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει. 

[3] Πρέπει να αφαιρέσετε τα τραπέζια από το δωμάτιο. Πρέπει να έχετε καρέκλες που οι 

άνθρωποι μπορούν να τις μετακινήσουν εύκολα. Ιδανικά για τον ελάχιστο αριθμό ατόμων 

(6 άτομα) χρειάζεστε περίπου 10 καρέκλες για να έχετε αρκετό χώρο για να δημιουργήσετε 

τελικά τον κύκλο. 

[4] Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν πρώτα τη φωτογραφία τους στους 

άλλους. Γιατί την επέλεξαν; Γιατί είναι αυτός ο χώρος ειδικά για αυτούς; Μόλις γίνει αυτό, 

μετακινήστε τις μυρωδιές, τα αντικείμενα, τα μπαχαρικά. Οι άνθρωποι μπορούν να 

σηκωθούν και να μετακινηθούν στο «τραπέζι» κάθε προσώπου που παρουσιάζει αυτό που 

έχει φέρει 

[5] Ομαδική συζήτηση, εάν η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται σε μια τάξη, οι 

φωτογραφίες και τα αντικείμενα μπορούν να παραμείνουν σε μια γωνιά του δωματίου. Με 

αυτόν τον τρόπο το δωμάτιο γίνεται πιο σχετικό, πιο οικείο για τους συμμετέχοντες. 

 

Παζλ (Ελλάδα) 

Το 17ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών προσάρμοσε και υλοποίησε μια επιπλέον δραστηριότητα 

που προτείνεται από το OSD, το Παζλ (“Puzzle”).  

Το σχολείο ήθελε να είναι ανοιχτό στην κοινότητα, εξαλείφοντας τις ανισότητες. Επιθυμία 

επίσης ήταν η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσα στην σχολική κοινότητα καθώς και η 

διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Τα σχολεία επιλέγουν το παζλ για να καλύψουν τους ακόλουθους στόχους: α) οι γονείς των 

μαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες να πλησιάσουν την εκπαιδευτική κοινότητα β) 

να αυξήσουν την πολιτισμική όσμωση και την κατανόηση. 

Το παζλ επιτελείται ως εξής: Οι συμμετέχοντες προσπαθούν να λύσουν το γρίφο τους, αλλά 

σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι αδύνατο. Αργά ή γρήγορα αρχίζουν να κοιτάζουν 

γύρω και πρέπει να συνεργαστούν με τις άλλες ομάδες, να ανταλλάξουν κομμάτια και 

τελικά να λύσουν το πρόβλημα. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί πιο γρήγορα σε ορισμένες 
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ομάδες συγκριτικά με άλλες. Στο τέλος, ο διευκολυντής επισημαίνει ότι βασικό ρόλο 

διαδραματίζει η συνεργασία, ακόμα και αν δεν μιλάνε όλοι την ίδια γλώσσα ή την μιλάνε σε 

μικρό βαθμό. Η συνεργασία είναι εφικτή. 

Κάποιος δεν χρειάζεται να μιλάει την ίδια γλώσσα για να συνεργαστεί με άλλους 

ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες έπρεπε επίσης να κατανοήσουν τη σημασία της αναζήτησης 

γύρω τους. Κάθε ομάδα έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούσαν απλά να λύσουν 

τα προβλήματα από μόνοι τους. Πρέπει να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν ορισμένα 

κομμάτια, για να ολοκληρώσουν τα παζλ. 

Οι γονείς που συμμετείχαν ήταν 10, χωρισμένοι σε 2 ομάδες των 5 ατόμων η καθεμία. Μια 

σημαντική στιγμή ήταν όταν όλοι τελικά κατάφεραν να λύσουν το παζλ και να μάθουν. Στην 

πραγματικότητα, η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την επίλυση προβλημάτων που 

δεν μπορούν να επιλυθούν μεμονωμένα. 

Η συμμετοχή γονέων στο παζλ πιστέψαμε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

ευαισθητοποίησή τους, καθώς και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ισορροπημένη 

συνεργασία, με απώτερο σκοπό την επίλυση κοινών προβλημάτων. 
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Οι συμμετέχοντες γονείς συνειδητοποίησαν τα θετικά στοιχεία της συνεργασίας για να 

επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Η συμβολή τους ήταν πολύ σημαντική, διότι χωρίς αυτούς η 

δραστηριότητα δεν θα ήταν εφικτή. Ο καθένας από αυτούς ήταν πολύ ευχαριστημένος και 

είχε συμμετάσχει σε αυτή τη δραστηριότητα με γηγενείς γονείς, οπότε μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι επετεύχθει η πολιτισμική όσμωση και η κατανόηση. 

Το παζλ έχει θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες γονείς αφού τους βοήθησε να 

συνειδητοποιήσουν ότι η συνεργασία είναι σημαντική και αν είναι μέρος μιας μεγάλης 

ομάδας, τότε τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με εύκολο τρόπο. 
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SCHOOLFOX (Αυστρία) 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου μας παρουσιάσαμε το νέο πλαίσιο OSD και ορισμένες 

εμπνευσμένες πρακτικές από διάφορες περιοχές της Αυστρίας. Μια από αυτές τις 

εμπνευσμένες πρακτικές ήταν το SchoolFox. Στη συνέχεια, μερικοί από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς ήρθαν σε επαφή με εμάς για περισσότερες πληροφορίες. 

Το SchoolFox είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που διευκολύνει την αποστολή 

σημειώσεων ασθενών, σχολικών πληροφοριών, φωτογραφιών, εγγράφων και γονεϊκών 

επιστολών με ψηφιακό τρόπο, απευθείας στο smartphone ή τον υπολογιστή σε 40 γλώσσες. 

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι του SchoolFox μαζί με τους διευθυντές των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών ανέπτυξαν ένα σχέδιο δράσης και υλοποίησης για τα σχολεία τους 

προσαρμοσμένο στις ατομικές τους ανάγκες. Λάβαμε κάποια σχόλια από τους 

εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν το SchoolFox στις καθημερινές τους δραστηριότητες στο 

σχολείο. 

“Το Schoolfox είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που κάνει τη ζωή στο σχολείο πολύ πιο 

εύκολη. Η επικοινωνία με τους γονείς λειτουργεί ταχύτερα απ ό, τι μέσω ενός πίνακα 

ανακοινώσεων, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο και το κόστος αντιγραφής. Ειδικά για 

βραχυπρόθεσμα και τρέχοντα γεγονότα, η εφαρμογή είναι τέλεια. Μεγάλο μέρος του 

καθημερινού διοικητικού χάους εξαλείφεται από τη χρήση του Schoolfox, τι θα 

μπορούσε να είναι καλύτερο” 

 

“Εκτός από μια γρήγορη και εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών, το SchoolFox μου 

προσφέρει μια σαφή εικόνα όλων των ραντεβού και των εκδόσεων πληροφοριών και με 

αυτό τον τρόπο με διευκολύνει πολύ να χειριστώ τη γονεϊκή εργασία. Πάνω απ’ όλα, 

βλέπω αυτήν την εφαρμογή ως πρόσθετο πλεονέκτημα για την ομαλή επικοινωνία 

μεταξύ του νόμιμου κηδεμόνα και του δασκάλου.” 

 

“Το SchoolFox διευκολύνει πολύ τη δουλειά μου ως δάσκαλος. Η επικοινωνία με τους 

γονείς είναι αποτελεσματική, γρήγορη και απλή. Εγώ και οι γονείς μπορούμε να 
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αντιδράσουμε άμεσα στα τρέχοντα γεγονότα. Η σχολική μου μέρα ξεκινά πολύ πιο 

χαλαρά και ευχάριστά, αφού η επικόλληση των γονικών γραμμάτων και ο έλεγχος των 

υπογραφών παραλείπεται. Η εφαρμογή SchoolFox αντιπροσωπεύει μια νέα ποιότητα 

επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων, κάτι σπουδαίο!” 

 

“Από την αρχή ήμουν εξαιρετικά ανυπόμονος και γνώρισα αυτό την καινοτόμο 

εφαρμογή και τη μεγάλη ομάδα πίσω από αυτό. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά: 

φτάνω αμέσως στους γονείς και όχι στο τέλος της ημέρας, όταν τα παιδιά χρειάζονται 

κάτι. Μπορείτε να αντιδράσετε αμέσως. Για τις προπονήσεις μπορεί να ανακοινωθεί 

μια βραχυπρόθεσμη αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα. Από την εβδομάδα που ξεκίνησε  το 

έργο όλοι οι γονείς έλαβαν πληροφορίες με φωτογραφία ότι είμαστε καλά. Η 

εξοικονόμηση χαρτιού και αντιγράφων αποτελεί επίσης πολύτιμη συμβολή. Δεν θέλω 

να εγκαταλείψω την εφαρμογή πια!“ 
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Στο τμήμα σχετικά με τις κοινότητες και τον πολιτισμό, οι εκπρόσωποι των γονέων βρήκαν 

μεγάλες ευκαιρίες για τη χαρτογράφηση της κοινότητας με την οποία συνεργάζεται ένα 

σχολείο. Όταν αναφέρεται ο όρος "συνεργατικά", θα ήταν καλή ιδέα να προτείνουμε τη 

συμμετοχή παιδιών και γονέων στη διαδικασία χαρτογράφησης. Οι ερωτήσεις 

παρακολούθησης είναι αρκετά ολοκληρωμένες για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα 

σχέδιο δράσης. Μια εναλλακτική (ή συμπληρωματική) δραστηριότητα θα μπορούσε να 

είναι το εργαλείο προγραμματισμού Επιτυχημένης Εκπαιδευτικής Δράσης (SEA).  
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Lego Serious Play (LSP) (Γερμανία) 

Γνωρίζουμε το LSP από την παιδική ηλικία, αλλά σήμερα το Lego Serious Play, τα 

πολύχρωμα κομμάτια χρησιμοποιούνται επίσης στο πλαίσιο της διδασκαλίας, καθώς και 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας ομάδας. Ως εκ τούτου, η Ομάδα του OSD στο TU 

Δρέσδης αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής τους με μαθητές και καθηγητές. Το LSP έδωσε την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να εκφράσουν το όραμά τους για τη συνεργασία των γονέων με τους 

δασκάλους στα σχολεία. Κάθε ομάδα δείχνει πώς βλέπουν τον καλύτερο τρόπο 

συνεργασίας και ποιον ρόλο παίζει κάθε ενδιαφερόμενος και εταίρος.  

Αυτή η μέθοδος συμφωνεί με το Σχέδιο Δράσης του OSD. Τα σετ Lego παρέχονται από το 

Media Center του TU Dresden. Περιλαμβάνονταν πέντε σύνολα, τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία καθημερινών καταστάσεων. Οι συμμετέχοντες 

αντιμετώπισαν το καθήκον να παρουσιάσουν μια κατάσταση που τους είναι γνωστή, στην 

οποία εκπροσωπούνται οι ρόλοι των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μία πρόκληση εδώ ήταν η εν μέρει η έλλειψη πρακτικής 

εμπειρίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που διδάσκονται ήδη στα σχολεία 

υπερτερούσαν. Σε ομάδες όπου εκπροσωπούνταν μόνο από μαθητές χωρίς εμπειρία, τους 

ζητήθηκε να φανταστούν μια κατάσταση που θα βιώσουν στο μέλλον. Αρχικά, οι φοιτητές 

εργάστηκαν πολύ, έχοντας στόχους και δημιούργησαν οπτικές για τις καταστάσεις και τις 

σχετικές προκλήσεις που θα συναντήσουν στο μέλλον. Στο τέλος της φάσης εργασίας, 

ωστόσο, κατέστη σαφές ότι τα τούβλα Lego χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως μέσο παιχνιδιού 

(εκτός της συμβολής τους στην επιτέλεση της παραπάνω διεργασίας). 

Η μέθοδος LSP προωθεί την απόδοση της καινοτομίας. Η εμπειρία δείχνει ότι αυτή η 

"hands-on" διαδικασία υποστηρίζει μια βαθύτερη κατανόηση των επιτελούμενων 

ενεργειών και την εύκολη αναγνώριση των ευκαιριών. Το LSP βασικά λειτουργεί με την 

αρχή της μείωσης της πολυπλοκότητας μέσω μεταφορών: η απλοποιημένη 

αντιπροσώπευση σύνθετων και σημαντικών προβλημάτων ή δομών μας βοηθά να 

αναγνωρίσουμε τα σημεία εκκίνησης και να αναπτύξουμε λύσεις. Ο εγκέφαλος 

επικεντρώνεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ζήτημα ή ερώτηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή 
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λανθασμένες απαντήσεις. Το LSP λύνει το πρόβλημα, θέτοντας ως βάση την αρχή ότι όλοι 

κατανοούν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο προβάλλοντας ερωτήσεις και ιδέες.  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αξιολόγησαν αυτή τη 

μέθοδο με υψηλή βαθμολογία.  

 

 

Δικτύωση μέσω διαπολιτισμικών πρωτοβουλιών – Η σύμπραξη του Καφέ Halva 

(Γερμανία) 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του OSD, κλήθηκαν μέλη του διαπολιτισμικού 

προγράμματος "Cafe Halva". Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016, 16 

γυναίκες - από Αφγανιστάν, Τσετσενία, Συρία, Γεωργία και Αλγερία - ψήνουν γλυκές και 

αλμυρές λιχουδιές από τις διάφορες χώρες καταγωγής τους.  

Η πλειοψηφία των γυναικών έχει προσφυγικό υπόβαθρο και δεν αναγνωρίζεται το σχολείο 

που έχουν φοιτήσει ή / και τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτήσει στη 

Γερμανία. Αυτό περιπλέκει την ολοκλήρωση στην πρωτογενή αγορά εργασίας. Το "Café 

Halva" δίνει στις γυναίκες μια ανταπόδοση για το έργο τους και παράλληλα την ευκαιρία να 

προετοιμαστούν για πιθανή απασχόληση, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να 

αποκτήσουν εμπειρία με συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής.  

Ανεπίσημα ως προς την κατάρτιση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν 

εμπειρίες. Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση ήταν πολύ ευτυχείς και πρόθυμοι να 

δοκιμάσουν μερικά μπισκότα από γυναίκες του έργου.  
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Δικτύωση με κρατικά προγράμματα – προσέγγιση της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης 

εκπαιδευτικών  

Μεταξύ των συμμετεχόντων προσκλήθηκαν επίσης οι εργαζόμενοι του γερμανικού 

Υπουργείου Παιδείας (LaSub). Ήταν μια ανταλλαγή εμπειριών σε ένα μακροοικονομικό 

επίπεδο, παρά τα ενημερωτικά δελτία και τις κατευθυντήριες γραμμές. Οι εκπαιδευτικοί 

ενημερώθηκαν για κρατικά προγράμματα και προσφορές.  

Στο τέλος της κατάρτισης, οι εκπαιδευτές του OSD κλήθηκαν να διοργανώσουν αυτού του 

είδους τα μαθήματα επανεκπαίδευσης για τους δασκάλους από άλλα σχολεία της Δρέσδης. 

Συμφωνήθηκε το θέμα «Συνεργασία με τους γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα 

σχολεία» για να συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επανεκπαίδευση που 

διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας.  

 

Παράρτημα – Οδηγός Γονέων  

Από την οπτική γωνία των γονέων, ο Οδηγός Γονέων είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. 

Αυτό χρησιμοποιείται ήδη από τους περισσότερους συμμετέχοντες, όχι μόνο εκείνους που 

προέρχονται από σχολεία όπου ήδη εκτελούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις 

του OSD. Αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τους γονείς να κατανοήσουν τι 

πρέπει να περιμένουν από ένα σχολείο OSD, αλλά να μπορούν επίσης να τον 

χρησιμοποιήσουν και για την υπεράσπιση των γονέων γενικότερα προκειμένου να 
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εφαρμοστεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο σχετικά με θέματα που τους 

αφορούν.  
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