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Οδηγός Αξιοποίησης των Προϊόντων 

του Σχεδίου “Parents For All”  
Για φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ομαλή κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων, περιλαμβανομένων των παιδιών 

τους, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ολοένα πιο πολυπολιτισμική Ευρώπη. Η ένταξη των 

μεταναστών λαβαίνει χώρα σε πολλά επίπεδα, εκ των οποίων η σχολική εκπαίδευση είναι 

ένα από τα πιο ευαίσθητα. Για το λόγο αυτό, γίνονται πολλές παρεμβάσεις οι οποίες 

εστιάζουν στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη 

διαχείριση της ετερότητας στη σχολική τάξη. Ωστόσο, μια ακόμα σημαντική παράμετρος που 

επηρεάζει τη διαδικασία της ένταξης είναι η δραστηριοποίηση και η στάση των γονέων. 

Τόσο οι γονείς από τις κοινωνίες υποδοχής όσο και οι μετανάστες/πρόσφυγες γονείς 

επηρεάζουν άμεσα τη στάση, τη συμπεριφορά και την απόδοση των παιδιών τους και κατ’ 

επέκταση τη διαδικασία ένταξης στο σύνολό της. Η θετική δραστηριοποίηση των γονέων 

είναι πρωτεύουσας σημασίας για την κοινωνική ένταξη των παιδιών 

μεταναστών/προσφύγων. 

Το Parents for All είναι ένα σχέδιο Erasmus+, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ (ΚΑ2 Στρατηγικές 

Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2017-2019), με σκοπό να 

ενισχύσει τους γονείς στη διαχείριση της ετερότητας στην πολυπολιτισμική Ευρώπη. Το 

σχέδιο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και τη 

Σκοτία.  

Μέσω της ανάλυσης αναγκών η οποία πραγματοποιήθηκε στις χώρες της σύμπραξης πριν 

την υλοποίηση του Parents for All διαπιστώθηκε σε όλες τις χώρες μια σημαντική έλλειψη 

παρεμβάσεων για την ενδυνάμωση των γονέων των κοινωνιών υποδοχής ώστε να μπορούν 

να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολιτισμική ποικιλομορφία στα σχολεία. Πέρα από 

γενικές εκπαιδεύσεις σε θέματα διαπολιτισμικών δεξιοτήτων ή κατά του ρατσισμού, δεν 

προσφέρονται στοχευμένες εκπαιδεύσεις σε αντιστοιχία με τις ανάγκες και τις ανησυχίες των 

γονέων από τις κοινωνίες υποδοχής. Σε επίπεδο πολιτικής, οι στρατηγικές και οι δράσεις 

ένταξης εστιάζουν κυρίως στους μετανάστες/πρόσφυγες γονείς, μη περιλαμβάνοντας 

συνήθως τους γονείς των κοινωνιών υποδοχής. Διαπιστώθηκε μια σαφής ανάγκη για την 

προώθηση της συστηματικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των γονέων από τις 

κοινωνίες υποδοχής. 
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Όσον αφορά τους μετανάστες/πρόσφυγες γονείς στις χώρες της σύμπραξης, σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό προσφέρονται μαθήματα γλώσσας και κάποιες εκπαιδεύσεις σε θέματα 

ετερότητας. Ωστόσο, σε όλες τις χώρες αναφέρθηκε σημαντική έλλειψη κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού για την απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, την καλύτερη 

εξοικείωση των μεταναστών/προσφύγων γονέων με το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

τη σημασία της δραστηριοποίησης των γονέων στη σχολική εκπαίδευση.  

Για τους λόγους αυτούς, το σχέδιο Parents For All εστίασε στον ρόλο των γονέων στην 

αμφίδρομη διαδικασία της ένταξης. Μέσω των δράσεων και των προϊόντων του, το σχέδιο: 

 Ενδυναμώνει τους γονείς των κοινωνιών υποδοχής και αλλοδαπούς γονείς για την 

αποτελεσματική διαχείριση της εθνοτικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας στα 

σχολεία 

 Παρέχει στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό για γονείς, με σκοπό να τους βοηθήσει να 

αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και να υποστηρίζουν ενεργά τις σχολικές 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση 

 Προωθεί την ευαισθητοποίηση γονέων και κοινού μέσω οπτικοακουστικού υλικού 

 Προάγει την ενεργή συμμετοχή των γονιών στην κοινωνική ενσωμάτωση ως μια 

συνεργατική, αμφίπλευρη και αμοιβαία ανταμειφτική διαδικασία 

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γονέων και η αυξημένη τους ευαισθητοποίηση αναμένεται 

να έχει θετική επίδραση στην αλληλεπίδραση των μαθητών με διαφορετική καταγωγή, στη 

συνεργασία με το σχολείο και στην κοινωνική ενσωμάτωση γενικότερα. Όπως καταδείχτηκε 

από την πιλοτική χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από 97 γονείς σε 6 χώρες, οι δυνατότητες 

επίδρασης του εκπαιδευτικού υλικού στους γονείς είναι πολύ μεγάλες. Περίπου το 80% των 

γονέων συμφώνησαν πως το εκπαιδευτικό υλικό τους ενδυνάμωσε ώστε να βοηθούν τα 

παιδιά τους να διαχειρίζονται την ετερότητα, ενώ το 84% δήλωσαν πως το εκπαιδευτικό 

υλικό τους ενθάρρυνε να συμμετάσχουν σε σχολικές δραστηριότητες που προωθούν τη 

διαπολιτισμικότητα. Όσον αφορά τους γονείς από τις κοινωνίες υποδοχής, το 78,1% του 

δείγματος θεωρεί πως το εκπαιδευτικό υλικό τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν 

πληρέστερα τα στερεότυπα που έχουν, ενώ το 81.7% συμφώνησε πως το εκπαιδευτικό υλικό 

τους βοήθησε να αντιληφθούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες/ 

πρόσφυγες γονείς και να δείξουν περισσότερη κατανόηση. 

Με την πλήρη πεποίθηση, λοιπόν, πως προσφέρουμε νέα εργαλεία υψηλής ποιότητας που 

συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες, 

παρουσιάζουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τα προϊόντα του σχεδίου και τις 

πιθανές χρήσεις τους. Αυτός ο σύντομος οδηγός περιλαμβάνει ορισμένες εισηγήσεις για το 

πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα πλαίσια το εκπαιδευτικό και 

οπτικοακουστικό υλικό του σχεδίου προκειμένου να ενδυναμωθούν οι γονείς στη διαχείριση 

της πολιτισμικής ετερότητας. Ένα σύντομο εισαγωγικό βίντεο (διαθέσιμο στο 

www.parents4all.eu, όπως και όλο το υλικό που αναφέρεται παρακάτω), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε από τα προϊόντα του έργου ή μόνο του για 

την ανάδειξη του μηνύματος της γονικής συμμετοχής στην εκπαίδευση και της διαχείρισης 

της διαπολιτισμικότητας.  

http://www.parents4all.eu/
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Περιγραφή  

Το εκπαιδευτικό υλικό του Parents For All αναλύει πολιτισμικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές 

και ψυχολογικές παραμέτρους που περιλαμβάνονται στην ένταξη των μεταναστών, στη 

συνεργασία μεταξύ γονέων και στη διαχείριση της ετερότητας. Συζητά συνηθισμένες 

ανησυχίες των γονιών και μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων ενθαρρύνει τους γονείς να 

πάρουν την πρωτοβουλία και να γνωριστούν καλύτερα με τους μετανάστες/πρόσφυγες 

γονείς. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοεκπαίδευση, για συζήτηση 

υποβοηθούμενη από κάποιον εκπαιδευτή ή για συνδυασμό αυτών των δύο. 

Το υλικό δομείται σε 2 ενότητες. Η Ενότητα 1, Βασικές Διαπολιτισμικές Δεξιότητες, βοηθά 

τους γονείς της κοινωνίας υποδοχής να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία σε πολιτισμικά 

ζητήματα, να καλλιεργήσουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα και βασικές δεξιότητες 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Περιέχει τρία κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1: Αυτοαντίληψη και αντίληψη του άλλου 

Κεφάλαιο 2: Ανάπτυξη ανεκτικότητας και κατανόησης 

Κεφάλαιο 3: Αρχές διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

Η Ενότητα 2, Ο ρόλος των γονέων στην κοινωνική ένταξη και συνοχή, παρέχει πρακτικές 

πληροφορίες στους γονείς, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν πιο θετική στάση 

απέναντι στην ένταξη των μεταναστών και τη διαφορετικότητα και να δουν την ενεργό 

εμπλοκή των γονέων για την κοινωνική ένταξη ως μια συνεργατική και αμοιβαία 

ανταμειφτική διαδικασία.  Η Ενότητα 2 περιέχει τα εξής κεφάλαια:  

Κεφάλαιο 1: Ένταξη μεταναστών: Τι σημαίνει και τα οφέλη για την κοινωνία 

Κεφάλαιο 2: Οφέλη για τα παιδιά όταν βιώνουν την ποικιλομορφία 

Κεφάλαιο 3: Επίδραση της προκατάληψης και του ρατσισμού στα παιδιά 

Κεφάλαιο 4: Κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ξένοι γονείς 

Κεφάλαιο 5: Βασικές πληροφορίες για άλλα εκπαιδευτικά συστήματα 

Κεφάλαιο 6: Υποστήριξη των σχολικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικότητας 

Το εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς των κοινωνιών υποδοχής είναι διαθέσιμο σε όλες τις 

γλώσσες της σύμπραξης (αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά και λιθουανικά). 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αναλύεται μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να αναπτύξουν κίνητρα για τη μάθηση, να 

αποκτήσουν γνώση και κατανόηση, να προβληματιστούν βαθύτερα γύρω από ορισμένα 

ζητήματα, να εφαρμόσουν τη νεοαποκτηθείσα γνώση στην καθημερινή ζωή τους και να 

αλληλεπιδρούν με το πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον τους. Ομαδικές 

δραστηριότητες βοηθούν τους εκπαιδευτές να ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό και να 

φέρουν στην επιφάνεια ασυναίσθητες ή ανομολόγητες στάσεις και παραδοχές.  
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Πιθανές χρήσεις από φορείς 

1. Ενώσεις και σύλλογοι γονέων: Μπορούν να καταστήσουν το υλικό διαθέσιμο στους 

ιστοτόπους τους (ανεβάζοντάς το ή μέσω υπερσυνδέσεων) προκειμένου να 

διευκολύνουν την πρόσβαση για όποιον γονιό ενδιαφέρεται. Επιπλέον, οι ενώσεις 

γονέων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό ή μέρη του σε εργαστήρια ή 

εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε γονείς.  

2. Σχολές γονέων: Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των 

Σχολών Γονέων για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο ή ως υλικό αυτοεκπαίδευσης.  

3. Εκπαιδευτικοί: Διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

το υλικό σε συναντήσεις διδασκόντων-γονέων ή να οργανώσουν εργαστήρια για τον 

σύλλογο διδασκόντων και γονείς. Νέοι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν 

το υλικό για να καταλάβουν καλύτερα τους προβληματισμούς των γονιών (ντόπιων και 

αλλοδαπών) σε σχέση με πολιτισμικά ζητήματα που προκύπτουν συχνά στο σχολείο.  

4. Σχολικές βιβλιοθήκες: Όλο το υλικό θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο τυπωμένο και σε 

ηλεκτρονική μορφή σε σχολικές βιβλιοθήκες. Γονείς νεοεγγραφόμενων μαθητών θα 

μπορούσαν να ενημερώνονται ότι το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση. 

Εναλλακτικά, το υλικό θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός «πακέτου υποδοχής» για 

τους γονείς νέων μαθητών.  

5. Πλατφόρμα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τους εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (http://dschool.edu.gr) και 

πλατφόρμα - αποθετήριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon): Οι εκπαιδευ-

τικοί που συμμετείχαν στην πιλοτική χρήση του εκπαιδευτικού υλικού σχολίασαν ότι το 

υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες δραστηριότητες μέσα στην τάξη. 

Κατόπιν αδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υλικό θα μπορούσε να 

καταστεί διαθέσιμο στις παραπάνω πλατφόρμες-αποθετήρια. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούσαν να επιλέξουν πώς και πότε να χρησιμοποιήσουν ορισμένα μέρη του υλικού.    

6. ΜΚΟ και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης μεταναστών 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να εκπαιδεύσουν ντόπιους εθελοντές που 

εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν με μετανάστες, να υλοποιήσουν δράσεις 

ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινότητα και να διευκολύνουν την διαπολιτισμική 

επικοινωνία μεταξύ μικτών ομάδων.  

7. Διευθύνσεις εκπαίδευσης της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης: Το 

εκπαιδευτικό υλικό Parents For All μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή εν μέρει για 

την ευαισθητοποίηση και τη στοχευμένη εκπαίδευση σε θέματα διαπολιτισμικότητας, 

σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ή δια βίου μάθησης.  

8. Κέντρα ή χώροι ένταξης μεταναστών: Όλο το υλικό θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο 

στις βιβλιοθήκες/αποθετήρια αυτών των χώρων για το κοινό. Επιπρόσθετα, το υλικό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων που θα 

περιλαμβάνουν τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τις κοινότητες μεταναστών/ 

προσφύγων (αμφίδρομη διαδικασία ένταξης).  

9. Περιφερειακές και εθνικές ακαδημίες του European Wergeland Centre: Οι ακαδημίες 

του EWC ενισχύουν την κουλτούρα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

http://dschool.edu.gr/
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon
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σε σχολεία και τοπικές κοινωνίες σε 26 χώρες. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και γονείς. Επιλεγμένα μέρη του υλικού  Parents 

For All μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Το EWC χρησιμεύει 

επίσης ως πλατφόρμα για τη διάδοση πληροφοριών και ως τόπος διαδικτυακής 

συνάντησης (http://www.theewc.org/Content/Who-we-are).  

10. Πλατφόρμα εκπαιδευτικών πόρων Living Democracy (https://www.living-

democracy.com):  Αυτή η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε 12 γλώσσες, περιλαμβάνοντας 

τις περισσότερες βαλκανικές γλώσσες. Το υλικό είναι οργανωμένο ανάλογα με την ομάδα 

στόχο, δηλ. εκπαιδευτικοί, μαθητές, διευθυντές και γονείς. Το υλικό του Parents For All  

θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο στις σελίδες για τους γονείς και για τους διευθυντές. 

Αυτό θα επέτρεπε σε γονείς και σχολεία εκτός των χωρών της σύμπραξης Parents For All 

να επωφεληθούν από τα προϊόντα της. Με τη σειρά τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 

εκείνες τις χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες 

τους, σε αυτοεκπαίδευση, εκπαίδευση σε ομάδες ή σε άλλες μορφές εκπαίδευσης, ή να 

μεταφράσουν το υλικό στη γλώσσα τους.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΓΟΝΕΙΣ 

Περιγραφή  

Το σκεπτικό και εδώ είναι να εφοδιαστούν οι μετανάστες και πρόσφυγες γονείς με τις 

απαραίτητες δεξιότητες ώστε να διαχειριστούν την ετερότητα, να ξεπεράσουν τις ανησυχίες 

τους για την ένταξη και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Επιπλέον, παρέχονται στους μετανάστες και πρόσφυγες γονείς 

βασικές γνώσεις για τη χώρα υποδοχής, όπως θεμελιώδεις αξίες, κύρια χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής ζωής, η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, τρόποι συνεργασίας σχολείου-

γονιών κλπ. Το υλικό είναι δομημένο με αντίστοιχο τρόπο όπως αυτό για τους γονείς των 

κοινωνιών υποδοχής, αλλά είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά. Οι ενότητες με τα αντίστοιχα 

κεφάλαια έχουν ως ακολούθως: 

Unit 1: Basic intercultural skills (Βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες) 

Chapter 1: Self-perception and perception of the other (Αυτοαντίληψη και αντίληψη του 

άλλου) 

Chapter 2: Core values of the host country (Θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας υποδοχής) 

Chapter 3: Intercultural communication principles (Αρχές διαπολιτισμικής επικοινωνίας) 

Unit 2: Empowering MR/ECM 1parents for social inclusion (Ενδυνάμωση μεταναστών και 

προσφύγων γονέων για την κοινωνική ένταξη) 

Chapter  1: Integration: What it means and what it does not mean (Ένταξη: Τι σημαίνει και 

τι δεν σημαίνει) 

                                                             
1 Migrant, Refugee / Ethnic & Cultural Minority 

http://www.theewc.org/Content/Who-we-are
https://www.living-democracy.com/
https://www.living-democracy.com/
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Chapter  2: Integration: Benefits for the child and the society (Ένταξη: Οφέλη για το παιδί 

και την κοινωνία) 

Chapter 3: Understanding the educational system and the opportunities it offers 

(Κατανόηση του εκπαιδευτικού συστήματος και των ευκαιριών που 

προσφέρει) 

Chapter 4: Support of school activities for the development of interculturalism (Υποστήριξη 

των σχολικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας) 

Στην Ενότητα 1, Κεφάλαιο 2 και στην Ενότητα 2, Κεφάλαια 3 και 4 υπάρχουν πληροφορίες 

που αφορούν την κάθε χώρα της σύμπραξης ξεχωριστά. Ως εκ τούτου υπάρχουν 6 

διαφορετικές εκδόσεις του υλικού για μετανάστες/πρόσφυγες γονείς, μία για κάθε χώρα. 

Οποιοσδήποτε φορέας ενδιαφέρεται να μεταφράσει το υλικό (ολόκληρο ή εν μέρει) σε 

άλλες γλώσσες μπορεί να το κάνει αυτό σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η μοναδική 

προϋπόθεση είναι να ενημερώσει τους συντονιστές του σχεδίου, την Ολυμπιακή 

Εκπαιδευτική, και να παράσχει ένα αντίγραφο του μεταφρασμένου υλικού. Αυτές οι 

μεταφράσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό και από τον ιστότοπο του σχεδίου 

(www.parents4all.eu), με αναφορά στον φορέα που έκανε τη μετάφραση. Για περισσότερες 

πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική στο 

olykek@olympiakokek.gr. 

 

Πιθανές χρήσεις από φορείς 

1. ΜΚΟ, σύλλογοι, διεθνείς οργανισμοί και συμβούλια που δραστηριοποιούνται στην 

ένταξη και εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων: Μπορούν να οργανωθούν 

εργαστήρια, σεμινάρια κλπ. για μετανάστες και πρόσφυγες με τη χρήση του 

εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιαίτερα το κεφάλαιο που αναφέρεται στις αξίες της χώρας 

υποδοχής (Ενότητα 1, Κεφάλαιο2) και εκείνο που αναφέρεται στη σημασία της ένταξης 

(Ενότητα 2, Κεφάλαιο 1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τους μετανάστες 

στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στη χώρα υποδοχής και να ενταχθούν σε 

αυτήν. Εναλλακτικά, οι φορείς θα μπορούσαν να επιλέξουν και να προσαρμόσουν τις 

θεματικές ενότητες που έχουν μεγαλύτερη σημασία σε τοπικό επίπεδο, να εξηγήσουν 

το εκπαιδευτικό σύστημα της κοινωνίας υποδοχής σε μετανάστες γονείς (Ενότητα 2, 

Κεφάλαιο 3) ή να παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό υλικό σε συναντήσεις με μετανάστες 

και να τους ενθαρρύνουν να το μελετήσουν προσωπικά.   

2. Κοινότητες και σύλλογοι μεταναστών: Θα μπορούσαν να οργανώσουν εκπαιδεύσεις 

για γονείς ή τα ενήλικα μέλη της κοινότητάς τους σε θέματα διαπολιτισμικότητας, 

χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό Parents For All. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να 

μεταφράσουν μέρος του υλικού στη γλώσσα τους προκειμένου να ωφελήσουν γονείς 

της κοινότητάς τους. Επιπλέον, θα μπορούσαν να ενσωματώσουν υπερσυνδέσεις στις 

ιστοσελίδες τους με την ιστοσελίδα του σχεδίου όπου είναι διαθέσιμο το εκπαιδευτικό 

υλικό. Μετανάστες γονείς με μεγαλύτερη εμπειρία θα μπορούσαν να μελετήσουν το 

υλικό, να σημειώσουν τι εφαρμόζεται ιδιαίτερα στη δική τους κοινότητα και να ηγηθούν 

της εκπαίδευσης άλλων γονιών. 

3. Εφαρμογές και πλατφόρμες που απευθύνονται σε πρόσφυγες: Οι πρόσφυγες συχνά 

αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα θέματα που τους απασχολούν. Σχετικές 

http://www.parents4all.eu/
mailto:olykek@olympiakokek.gr
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εφαρμογές και πλατφόρμες θα μπορούσαν να περιλάβουν υπερσυνδέσεις στο 

εκπαιδευτικό υλικό ή να μεταφράσουν τμήματά του που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά 

για την ενημέρωση των προσφύγων.  

4. Σχολεία: Το υλικό Parents For All είναι πολύ κατάλληλο για την επικοινωνία με τους 

γονείς στο σχολείο. Το υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σύντομες 

εκπαιδευτικές συναντήσεις ή για να παράσχει ενημέρωση σε συγκεκριμένα θέματα στα 

οποία οι αλλοδαποί γονείς αναζητούν περισσότερη κατεύθυνση. Το υλικό θα μπορούσε 

να περιληφθεί σε «πακέτα υποδοχής» για νεοαφιχθέντες αλλοδαπούς γονείς.  

5. Τοπικοί σύλλογοι, κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα δια βίου μάθησης κλπ. θα 

μπορούσαν να οργανώσουν εργαστήρια ή σεμινάρια για την υποστήριξη των γονέων με 

τη χρήση του υλικού Parents For All, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές με εντονότερη 

παρουσία αλλοδαπών.   

6. Κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων: Το υλικό θα μπορούσε να καταστεί 

διαθέσιμο ως μέρος ενός «πακέτου υποδοχής», ιδιαίτερα τα τμήματα που αφορούν τις 

θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας υποδοχής και τη σημασία της ένταξης.  

7. Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (KEM) και άλλα κέντρα ένταξης: Στους δήμους όπου 

λειτουργούν ΚΕΜ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό του Parents 

For All για την εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων και της κοινότητας, κάνοντας χρήση 

των πόρων για διαπολιτισμικά θέματα. Όλο το υλικό θα μπορούσε να καταστεί 

διαθέσιμο στο κοινό μέσω τέτοιων κέντρων. Επιπρόσθετα, το υλικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνουν τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τις κοινότητες μεταναστών (ένταξη ως 

αμφίδρομη διαδικασία).  

8. Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων: Οι ΣΕΠ είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων σε δημόσια 

σχολεία. Βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πρόσφυγες γονείς και είναι καλά 

εξοικειωμένοι με τις ανάγκες αυτής της ομάδας στόχου όσον αφορά την 

ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε διαπολιτισμικές δεξιότητες. 

Οι συντονιστές θα μπορούσαν να οργανώσουν παρεμβάσεις για τους πρόσφυγες γονείς 

χρησιμοποιώντας τμήματα του υλικού Parents For All που είναι πιο κατάλληλα για την 

εκάστοτε περίπτωση.  
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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Περιγραφή  

Η Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης συνδέεται στενά με τους στόχους του σχεδίου και το 

εκπαιδευτικό υλικό. Έχει σχεδιαστεί τόσο με τους γονείς υπόψη για ατομική χρήση όσο και 

για διάφορους φορείς που εργάζονται με γονείς ή στον τομέα της ένταξης.  

Η εργαλειοθήκη έχει την εξής δομή:  

1. Δραστηριότητες αρχικής αξιολόγησης 

1) Αρχική αξιολόγηση στάσεων. Πρόκειται για μια προσαρμογή της σταθμισμένης 

κλίμακας διαπολιτισμικής ευαισθησίας την οποία ανέπτυξαν οι Chen & Starosta 

(2000)2. Η κλίμακα είναι κοινή και για τις δύο ομάδες γονιών.  

2) Αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Πρόκειται για μια σειρά ερωτήσεων 

προς τους γονείς με βάση τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 

εκπαιδευτικού υλικού. Οι ερωτήσεις είναι διαφορετικές για την κάθε ομάδα 

γονέων. Τα αποτελέσματα βοηθούν τους γονείς να προσδιορίσουν ποιο τμήμα του 

εκπαιδευτικού υλικού θα τους είναι πιο χρήσιμο.   

2. Δραστηριότητες αξιολόγησης συνυφασμένες με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα   

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου των δύο ενοτήτων υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες 

αξιολόγησης με βάση το περιεχόμενο του κεφαλαίου και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Οι γονείς συναντούν αυτές τις δραστηριότητες τακτικά καθώς μελετούν 

το υλικό. Οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στις δύο ομάδες γονέων. Πέρα από 

τον έλεγχο της επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ένας κύριος 

σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι η ενίσχυση της μάθησης.   

3. Δραστηριότητες τελικής αξιολόγησης 

1) Τελική αξιολόγηση στάσεων. Χρησιμοποιείται η ίδια σταθμισμένη κλίμακα όπως 

στην αρχική αξιολόγηση. Οι γονείς καλούνται να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις 

μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης προκειμένου να διαπιστώσουν σε τι βαθμό 

έχει αυξηθεί η διαπολιτισμική τους ευαισθησία.  

2) Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να σχολιάσουν το 

εκπαιδευτικό υλικό και την επίδραση που είχε σε αυτούς. Οι ερωτήσεις διαφέρουν 

ελαφρώς για τις δύο ομάδες γονέων.  

Πέρα από τις διαφορετικές δραστηριότητες αξιολόγησης για τις δύο ομάδες γονέων, 

υπάρχουν και τρεις διαφορετικές εκδόσεις της εργαλειοθήκης ως προς τη μορφή:  

1. Πλήρης έκδοση σε PDF  

Αυτό το έγγραφο περιέχει όλο το διαθέσιμο υλικό αξιολόγησης και για τις δύο ομάδες 

γονέων. Η πλήρης έκδοση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για φορείς που εργάζονται με τις 

διάφορες ομάδες γονέων, καθώς περιέχει όλες τις δραστηριότητες αξιολόγησης σε ένα 

                                                             
2 Chen & Starosta, 2000, https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/. 

https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/
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κείμενο. Όποιος φορέας ενδιαφέρεται μπορεί να κατεβάσει το υλικό ώστε να το 

χρησιμοποιήσει offline ή να το τυπώσει.  

2. Πλήρης διαδραστική έκδοση online   

Οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν τα διάφορα μέρη της εργαλειοθήκης online 

(αρχική / τελική αξιολόγηση, δραστηριότητες στο τέλος των κεφαλαίων) και να λάβουν 

άμεση ανατροφοδότηση στις απαντήσεις τους. Η έκδοση online δεν προσφέρεται για 

κατέβασμα ή εκτύπωση. 

3. Τμήματα ενσωματωμένα στο εκπαιδευτικό υλικό ή συνδεδεμένα με αυτό  

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης που συνδέονται με τα κεφάλαια των ενοτήτων είναι 

ενσωματωμένα στο εκπαιδευτικό υλικό (στις πλήρεις εκδόσεις μόνο), διευκολύνοντας 

έτσι τους γονείς. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει επίσης υπερσυνδέσεις στην 

αρχική και τελική αξιολόγηση ώστε οι γονείς να μπορούν να κάνουν αυτές τις 

δραστηριότητες πριν και μετά την εκπαίδευση (σημείωση: οι συντομευμένες εκδόσεις 

του εκπαιδευτικού υλικού δεν περιέχουν καμία δραστηριότητα αξιολόγησης). 

Η πλήρης έκδοση σε PDF είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, ενώ τα τμήματα που απευθύνονται 

σε γονείς των κοινωνιών υποδοχής είναι διαθέσιμα και στις άλλες γλώσσες των εταίρων 

(ελληνικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και λιθουανικά), ενσωματωμένα στο εκπαιδευτικό 

υλικό της αντίστοιχης γλώσσας.  

 

Πιθανές χρήσεις από φορείς 

Η Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς για τους ακόλουθους 

σκοπούς:  

1. Την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των γονέων και των 

συγκεκριμένων αναγκών παρέμβασης, με χρήση των δραστηριοτήτων αρχικής 

αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να διευκολύνει τους φορείς να σχεδιάσουν στοχευμένες 

παρεμβάσεις για την κάθε ομάδα γονέων, με ή χωρίς τη χρήση του εκπαιδευτικού 

υλικού του Parents For All. Η Αυτοαξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη όταν προγραμματίζονται σύντομες εκπαιδεύσεις και οι φορείς που 

τις υλοποιούν θέλουν τη συμβολή των γονέων για την επιλογή των θεμάτων που θα 

παρουσιαστούν. 

2. Την αξιολόγηση της αλλαγής στάσης σε θέματα διαπολιτισμικότητας ως αποτέλεσμα 

της εκπαίδευσης, με χρήση του ερωτηματολογίου της Τελικής Αξιολόγησης Στάσεων.   

3. Την αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

του βαθμού της κατανόησης των διάφορων τμημάτων του εκπαιδευτικού υλικού (με 

χρήση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης στο τέλος του κάθε κεφαλαίου).  

4. Την αξιολόγηση της γενικότερης επίδρασης του εκπαιδευτικού υλικού, με τη βοήθεια 

των δύο ερωτηματολογίων τελικής αξιολόγησης.  

Η Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα πλαίσια, όπως:  
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 Σχολικοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία και 

εμπλέκονται σε διαδικασίες διαπολιτισμικής επικοινωνίας-μεσολάβησης μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη για να δημιουργήσουν στους γονείς επιπλέον 

κίνητρα ώστε να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και να εμπλακούν 

προσωπικά σε μια διαδικασία μάθησης γύρω από τη διαπολιτισμικότητα. 

 Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι γονείς μπορούν να ενθαρρυνθούν να 

εξετάσουν την πορεία της μάθησής τους και να σκεφτούν πώς μπορούν να 

εφαρμόσουν όσα έμαθαν.  

 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ 

Περιγραφή  

Το βίντεο του σχεδίου Parents For All με τίτλο “Το όνειρο της ένταξης – γονείς μιλούν για 

την πολυπολιτισμικότητα και την εκπαίδευση” παρουσιάζει συνεντεύξεις με ημεδαπούς 

γονείς από τις χώρες της σύμπραξης καθώς και από μετανάστες σε αυτές τις χώρες. Συνολικά 

μιλούν γονείς από 16 διαφορετικές χώρες. Οι γονείς καλούνται να απαντήσουν σε πέντε 

ερωτήματα, σχετικά με το πώς βλέπουν την εκπαίδευση, την ανεκτικότητα και την 

πολυπολιτισμικότητα. Το βίντεο παρουσιάζει τις απαντήσεις των γονέων στη γλώσσα που τις 

έδωσαν και συνοδεύεται από υποτίτλους στις έξι γλώσσες της σύμπραξης. 

Σκοπός αυτού του βίντεο είναι να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν ότι παρά τις 

πολιτισμικές διαφορές, οι περισσότεροι γονείς έχουν παρόμοιες ανησυχίες και θέλουν το 

καλύτερο για τα παιδιά τους. Οι γονείς μπορούν να δουν ότι ανεξάρτητα από την καταγωγή, 

οι άνθρωποι παντού μπορούν να είναι φιλόξενοι, ανοιχτόμυαλοι και να έχουν πολύτιμες 

εμπειρίες με τις οποίες μπορούν να ωφελήσουν άλλους. Παρουσιάζονται θετικά βήματα που 

διευκολύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ένταξη, καθώς και δηλώσεις των γονέων 

γύρω από τα οφέλη της διαφορετικότητας και της σημασίας της ανεκτικότητας που 

υποκινούν σε σκέψεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να επιδιώξουν την επαφή 

μεταξύ τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να υποκινηθούν σε πιο ενεργή συμμετοχή στη 

σχολική ζωή των παιδιών τους.  

 

Πιθανές χρήσεις από φορείς 

1. Ανάρτηση σε ιστοτόπους: Θα μπορούσε να αναρτηθεί μία υπερσύνδεση σε ιστοτόπους 

σχετικούς με θέματα γονέων, τις διαπολιτισμικές δεξιότητες και την ένταξη μεταναστών. 

Έτσι ένας μεγαλύτερος αριθμός γονέων θα μπορούσε να ωφεληθεί από το 

οπτικοακουστικό υλικό.  

 

2. Προβολή σε δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης: Οποιοσδήποτε φορέας 

μπορεί να προβάλει το βίντεο και να ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από αυτό στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και άλλων παρεμβάσεων που προωθούν την 
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ένταξη, την κοινωνική συνοχή και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες. Η συζήτηση και ο 

αναστοχασμός γύρω από τα μηνύματα του βίντεο μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της 

επίδρασης των παρεμβάσεων αυτών.  

 

3. Το βίντεο ενδείκνυται για εργασία με ομάδες γονέων. Ένας σύμβουλος ή εκπαιδευτής 

θα μπορούσε να ρωτήσει μια ομάδα γονέων για το πώς θα απαντούσαν εκείνοι στις 

πέντε ερωτήσεις που τίθενται στο βίντεο. Οι γονείς μπορούν να καταγράψουν τις 

απαντήσεις τους. Στη συνέχεια, παρακολουθούν το βίντεο, ακούν τις απαντήσεις άλλων 

γονέων από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Ακολουθεί ομαδική συζήτηση. 

 

4. Σχολεία, σχολές και σύλλογοι γονέων καθώς και άλλοι φορείς θα μπορούσαν να 

περιλάβουν το βίντεο στην ηλεκτρονική τους βιβλιοθήκη ώστε να το χρησιμοποιούν σε 

εκπαιδεύσεις γονέων και σε άλλες δράσεις ενδυνάμωσης γονέων.  

 

 

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: “ΚΙ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ;” 

Περιγραφή  

Αυτή η ταινία κινουμένων σχεδίων παρουσιάζει την ιστορία δύο οικογενειών, μιας 

νεοαφιχθείσας οικογένειας μεταναστών και μιας τοπικής οικογένειας. Οι μετανάστες γονείς 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο εντάσσονται τα παιδιά 

τους. Η οικογένεια από την κοινωνία υποδοχής παραξενεύεται γιατί είναι τόσο δύσκολο να 

προσαρμοστούν. Αλλά τότε δέχεται ένα τηλεφώνημα από συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό, 

οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια παρόμοια κατάσταση με τους μετανάστες γείτονες. Πρόκειται 

για μια βουβή ταινία κινουμένων σχεδίων, με σχόλια/περιγραφές σε έξι γλώσσες. 

Σκοπός της ταινίας είναι να βοηθήσει τους γονείς να μπουν στη θέση της άλλης πλευράς. Οι 

γονείς των κοινωνιών υποδοχής συχνά δεν αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες/πρόσφυγες γονείς, ενώ οι τελευταίοι μπορεί να 

παρερμηνεύουν τη συμπεριφορά των γηγενών ως έλλειψη ενδιαφέροντος, εχθρότητα ή 

προκατάληψη. Η ταινία βοηθά τους γονείς να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να 

βρίσκονται «στην άλλη πλευρά» και να χρειάζονται εκείνοι βοήθεια και υποστήριξη.   

 

Πιθανές χρήσεις από φορείς 

Η σύντομη ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιους τρόπους όπως το βίντεο. 

Επιπλέον: 

1. Η ταινία μπορεί να προβληθεί σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις γονέων σε σχολεία ή 

αλλού ως μεμονωμένο εργαλείο. Οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την ταινία για να ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ των γονέων και 

να τους βοηθήσουν να προβληματιστούν γύρω από την κατάσταση στην οποία 
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βρίσκονται άλλοι γονείς στην τάξη τους ή στη γειτονιά τους. Δεδομένου ότι η ταινία 

δείχνει τρόπους αλληλεπίδρασης, «ανοίγματος» προς την άλλη πλευρά και πώς να 

μαθαίνει η μια πλευρά από την άλλη, αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο ή 

πρακτικός οδηγός για τους γονείς στην πραγματική ζωή. Οι γονείς θα μπορούσαν να 

ενθαρρυνθούν να σκεφτούν άλλες καταστάσεις στις οποίες οι αλλοδαποί γονείς μπορεί 

να χρειάζονται βοήθεια και πώς αυτή η βοήθεια μπορεί να προσφερθεί με θετικό τρόπο. 

 

2. Η ταινία μπορεί να προβληθεί σε νεοαφιχθέντες μετανάστες ή πρόσφυγες γονείς για 

να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή την κατάσταση και ότι υπάρχουν πολλοί 

τρόποι να αναζητήσουν βοήθεια σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν γύρω από την 

εκπαίδευση στη νέα χώρα. Εφόσον η ταινία εκτυλίσσεται με κινούμενα σχέδια είναι πιο 

εύκολο να ταυτιστούν οι θεατές με τους χαρακτήρες και να παρακολουθήσουν την 

ιστορία. Η ταινία θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός «πακέτου υποδοχής» για ξένους 

γονείς, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη 

λειτουργία του σχολείου / του εκπαιδευτικού συστήματος στη νέα χώρα ώστε οι γονείς 

να προσαρμοστούν ευκολότερα και να αναζητήσουν αποτελεσματικά βοήθεια. 

 

3. Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εναλλακτικό τρόπο σε μαθητές διαφορετικών 

ηλικιών. Μια πιθανή άσκηση θα ήταν να προβληθεί η ταινία (το οπτικό μέρος) χωρίς τις 

περιγραφές (το αφηγηματικό μέρος) και να ζητηθεί από τους μαθητές να γράψουν τη 

δική τους προσωπική ιστορία, με βάση τις δικές τους εμπειρίες στην εκπαίδευση και τις 

εμπειρίες των γονιών τους. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό 

επιπρόσθετων προκλήσεων που ίσως αντιμετωπίζουν οι μετανάστες/πρόσφυγες γονείς 

και να οδηγήσει σε συζητήσεις μεταξύ των μαθητών, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής κατανόησης και ενσυναίσθησης. 

 


