
2018-1-ES01-KA204-050993 

Σο έργο περιλαμβάνει 6 εταίρους από την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την 
Ιταλία και την Ιρλανδία 
 
 
 

INFODEF Ινστιτούτο Προώθησης της Ανάπτυξης και της Κατάρτισης 
www.infodef.es 
 
LBP. Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico 
www.liberateatro.com 
 
CPIP. Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara 
Asociatia.  
www.cpip.ro 
 
ΑμΚΕ ΙΑΙ 
www.iasismed.eu 
 
CEIPES. Centro Internazionale per la Promozione dell'educazione e lo 
Sviluppo Associazione.  
www.ceipes.org 
 
INQS Innoquality Systems Limited 
www.innoqualitysystems.com 

www.layteachers.eu 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΑΣΤΠΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ ΣΙ ΕΘΝΙΚΕ 

http://www.liberateatro.com
http://www.cpip.ro
http://www.iasismed.eu
http://www.innoqualitysystems.com


Το πρόγραμμα αυτό 2018-1-ES01-KA204-050993 χρθματοδοτικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ μζςω 
του προγράμματοσ ERASMUS +. Η δθμοςίευςθ αυτι αντικατοπτρίηει μόνο τισ απόψεισ του δθμιουργοφ και θ Επιτροπι 

δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν. 

Σξετικά με το έργο 
Οι Lay teachers οποξεύορν να βοηθήοορν πορξ άπρμορξ εκμαιδερπικούξ να αμοκπήοορν καινοπόμεξ μη ορμβαπικέξ μεθόδορξ και μόνορξ διδαοκακίαξ για να ειοαγάγορν 
μεπανάοπεξ, μνόοςργεξ και άπομα μορ ζηπούν άορκο οπιξ εθνικέξ γκώοοεξ, βεκπιώνονπαξ πην μνόοβαοη οπην εκμαίδεροη ενηκίκτν. 

Ο όρος Lay teachers αναςένεπαι οε άπρμορξ εκμαιδερπέξ μορ δεν έξορν μιοπομοιηθεί ή έξορν εκμαιδερπεί μκήντξ ούμςτνα με πα μνόπρμα πορ εμαγγέκμαποξ ή πηξ 
ξώναξ. Οι άπρμοι αρποί εκμαιδερπέξ (Lay teachers)  μμονούν να αμοςύγορνε πιξ ορνήθειξ μαγίδεξ μορ ορνήθτξ μέςπορν οι εμαγγεκμαπίεξ δάοκακοι οπην εκμάθηοη 
γκτοοών οπο οξοκικό ούοπημα. Η διαμίοπτοη αρπή ανοίγει πο δνόμο για καινοπόμεξ μανεμβάοειξ, καθώξ μμονούν να δημιορνγηθούν μη  πρμικά εκμαιδερπικά 
μενιβάκκονπα, όμτξ με ξνήοη μη πρμικήξ και άπρμηξ μάθηοηξ. 

      Τποστήριξη των άτυπων εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των προσφύγων  
στις εθνικές γλώσσες 

Στόξοι 

 Πανοξή καινοπόμτν μνοοεγγίοετν και μενιεξομέντν οξεπικά με καινοπόμεξ μη ορμβαπικέξ μεθόδορξ διδαοκακίαξ και μόντν για πην ειοαγτγή εθνικών γκτοοών οπορξ 
μνόοςργεξ. 

 Ενίοξροη πτν δελιοπήπτν μορ ξνειάζονπαι οι άπρμοι εκμαιδερπέξ μορ βοηθούν πορξ μνόοςργεξ οπην εκμάθηοη γκτοοών να ρμοοπηνίλορν αμοπεκεομαπικά πην 
αμόκπηοη δεύπενηξ γκώοοαξ. 

Αποτεκέσματα του έργου 
1. Training Guide on introducing migrants and refugees to national languageΕκπαιδευτικός οδηγός για την εισαγωγή μεταναστών και προσφύγων στις εθνικές γκώσσες 

Ένα μνόγναμμα διδαοκακίαξ αμερθρνόμενο οε άπρμορξ εκμαιδερπικούξ και εθεκονπέξ μορ ορνενγάζονπαι με μανόξορξ εκμαίδεροηξ ενηκίκτν και ονγανώοειξ πηξ 
κοιντνίαξ πτν μοκιπών. 

2. Διαδικτυακή πκατφόρμα ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων LAY TEACHERS για την εισαγωγή μεταναστών και προσφύγων στην εθνική γκώσσα 

Αρπή η μκαπςόνμα μανέξει μνόοβαοη οε μκηνοςονίεξ, ενγακεία και καινοπόμορξ μόνορξ και ρμοοπηνίζει πην ηκεκπνονική εκμαιδερπική μανάδοοη με βάοη πιξ ΤΠΕ. Η 
μκαπςόνμα μενικαμβάνει: 

 Μια σηςιακή βάοη δεδομέντν πτν μόντν. 

 Θετνηπικέξ και μαιδαγτγικέξ βάοειξ 

 Μαθήμαπα ορνδραομένηξ μάθηοηξ (B-Learning), μορ ορνδράζει καινοπόμα μενιεξόμενα ηκεκπνονικήξ μάθηοηξ με μνακπικέξ δναοπηνιόπηπεξ μνόοτμο με μνόοτμο 

3. Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την εισαγωγή μεταναστών και προσφύγων στις εθνικές γκώσσες στην εκπαίδευση ενηκίκων. 

4. .  

www.layteachers.eu 


