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Τι είναι το Parents4all 
 Erasmus+: Το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση 

 Τομέας: Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 Σύμπραξη: Έξι εταίροι από Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία και Σκωτία 

 Σκοπός: Διαχείριση της ετερότητας, ευαισθητοποίηση, συνεργασία, κοινωνική 

ένταξη  

Διάρκεια υλοποίησης: 2017-2019 

 



Γιατί χρειάζεται το Parents4all 

• Ρόλος γονέων  

• Σημασία συνεργασίας σχολείου – οικογένειας 

• Φόβος στις κοινωνίες υποδοχής 

• Άγνοια από μετανάστες και πρόσφυγες 

• Εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από την έννοια της ένταξης 

• Πολιτισμικές διαφορές – δυσκολίες στην επικοινωνία 



Πνευματικά προϊόντα 

• Εκπαιδευτική μεθοδολογία (στα αγγλικά) 

• Εκπαιδευτικό υλικό (σε όλες τις γλώσσες των εταίρων) 

• Εργαλειοθήκη αυτοαξιολόγησης (σε όλες τις γλώσσες των εταίρων) 

• Βίντεο και ταινία μικρού μήκους (υπότιτλοι σε όλες τις γλώσσες των 

εταίρων)  

• Οδηγός αξιοποίησης για φορείς 

  



Εκπαιδευτική μεθοδολογία 
 

1. Ανάλυση αναγκών – παρουσίαση κατάστασης στις 6 χώρες της σύμπραξης 

2. Συμβολή γονέων – 142 γονείς από 30 εθνικότητες – περιέγραψαν τις προκλήσεις και 
ανησυχίες που συνδέονται με την εκπαίδευση των παιδιών τους σε πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον και τις προτιμήσεις τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 
υλικού 

3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σύμφωνα με θεωρίες μάθησης ενηλίκων και τις 
προτιμήσεις/ανάγκες της ομάδας-στόχου 

4. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και το περίγραμμα του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 



Εκπαιδευτικό υλικό 
 

 Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε γονείς 
•  Για γονείς των κοινωνιών υποδοχής (στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά 

και λιθουανικά) 

•  Για μετανάστες και πρόσφυγες γονείς (στα αγγλικά) 

•  Δύο εκπαιδευτικές ενότητες 

 Διαθέσιμο: στο διαδίκτυο  
 http://parents4all.eu/el/αρχική/>Προϊόντα>Εκπαιδευτικό υλικό 

 Χρήση: Αυτοεκπαίδευση και δράσεις εκπαίδευσης γονέων  

  



Εργαλειοθήκη αξιολόγησης 
Σκοπός: προσωπική χρήση, επιλογή κεφαλαίων, ενίσχυση γνώσης, 
έλεγχος βελτίωσης 

1. Αρχική αξιολόγηση στάσεων και εκπαιδευτικών αναγκών 

2. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε κεφαλαίου 

3. Τελική αξιολόγηση στάσεων 

4. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 

  

  



Βίντεο: «Το όνειρο της ένταξης: Γονείς μιλούν  
για την πολυπολιτισμικότητα και την εκπαίδευση» 

Γονείς που ζουν σε 6 χώρες απαντούν στα ερωτήματα: 

1. Πόσο σημαντική θεωρείτε την εκπαίδευση για τα παιδιά σας; 

2. Τι σας απασχολεί περισσότερο όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών σας; 

3. Πώς έχει βοηθήσει η επαφή σας με γονείς από άλλες χώρες να έχετε μια πιο ανοιχτή στάση 

και να εξερευνάτε άλλους πολιτισμούς; 

4. Τι σας αρέσει στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον στο σχολείο των παιδιών σας; 

5. Πώς συμβάλλει στην επιτυχία στο σχολείο η ανεκτικότητα και το να είναι κάποιος ανοιχτός 

απέναντι σε ανθρώπους από άλλες χώρες; 

 https://www.youtube.com/watch?v=uSquVg-drOI&feature=youtu.be  
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Ταινία μικρού μήκους:  
«Κι αν ήμουν μετανάστης;» 

  

 Κινούμενα σχέδια 

 Βουβός κινηματογράφος 

 Σκοπός: να βοηθήσει τους γονείς να μπουν στη θέση άλλων – ανάπτυξη 

κατανόησης και πρωτοβουλίας και από τις δύο πλευρές 



Οδηγός αξιοποίησης για φορείς 
  

 Παρουσίαση προϊόντων (χαρακτηριστικά – σκοπός) 

 Συγκεκριμένες χρήσεις και εφαρμογές σε διαφορετικά πλαίσια 

 Σκοπός: η όσο το δυνατόν ευρύτερη αξιοποίηση των προϊόντων – η 

διευκόλυνση των φορέων στο έργο τους με την παροχή έτοιμων εργαλείων 



Είπαν για το Parents4all 
 

«Διαβάζεται ευχάριστα και είναι ευκολονόητο» – Γονιός, Ελλάδα 

«Πολύ καλή τεκμηρίωση και πλούσιο υλικό που δεν έχει ξαναπαραχθεί» – 
Ειδικός στην εκπαίδευση προσφύγων, Ελλάδα 

«Θερμά συγχαρητήρια, θα το αξιοποιήσω στην τάξη με τους μικρούς μαθητές 
μου και θα το προτείνω και στις/στους συναδέλφους μου» – Νηπιαγωγός, 
Ελλάδα 

«Το Parents4All μας έδωσε φωνή και μας βοήθησε να δούμε ένα πολιτισμικό 
πρόβλημα που νομίζαμε ότι το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς» – Γονιός, Ισπανία 

 



  

 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 
  

 www.parents4all.eu  

  

             Follow us!               parents4all  

  

  

 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό. 
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