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Πρόγραμμα «LAY TEACHERS» - Σο όραμα
Σρεισ βαςικζσ τιμζσ
Υπολογίζουμε όλοςρ
ηοςρ ανθπώποςρ.
Ξέποςμε όηι:
Ο καθέναρ έσει
ξεσωπιζηέρ ικανόηηηερ
και ζςνειζθέπει
διαθοπεηικά ζηην
ομάδα

Βπίζκοςμε
ηπόποςρ
επικοινωνίας.
Ξέποςμε όηι:
Ππέπει να
εκθπάζοςμε ηιρ
διαθοπεηικέρ μαρ
ανάγκερ

Όλοι έσοςμε ηιρ ίδιες
ευθύνες.
Ξέποςμε όηι:
Τα πεπιεσόμενα δεν
έσοςν να κάνοςν με
κάποια
ζςγκεκπιμένα άηομα

Ο κφριοσ ςκοπόσ του «LAY TEACHERS - O3» ιταν να προωκιςει τα αποτελζςματα του
προγράμματοσ και των δραςτθριοτιτων που ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ άτυπων
εκπαιδευτικϊν και εκελοντϊν που εργάηονται με παρόχουσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και
οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, που βοθκοφν μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ με
καινοτόμεσ μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ των εκνικϊν γλωςςϊν τθσ
Ευρϊπθσ.
Οι κατευθυντήριεσ γραμμζσ και οι ςυςτάςεισ αναπτφςςονται με βάςη τρία κφρια μζςα:
-

Άμεςθ εμπειρία και τεχνογνωςία που αποκτικθκαν ςτο πρόγραμμα από τουσ
εταίρουσ.

-

Σα ςχόλια που ςυγκεντρϊκθκαν κατά τθ διάρκεια των διαφόρων φάςεων του
προγράμματοσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, τουσ χριςτεσ-ςτόχουσ, τουσ δικαιοφχουσ
και τουσ ενδιαφερόμενουσ.

-

Αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ πιλοτικισ φάςθσ ςχετικά με τισ κφριεσ
λειτουργίεσ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ ανοικτισ εκπαίδευςθσ “LAY TEACHERS
(IO2)”:

Ψθφιακι

Βάςθ

Δεδομζνων,

περιεχόμενο

κατάρτιςθσ,

πρακτικζσ

δραςτθριότθτεσ και μάκθμα.

Οι Συμβουλζσ και οι Προτάςεισ θα είναι διαθζςιμεσ δωρεάν ςτα Αγγλικά και ςε όλεσ

Μια
ολιςτικι
προςζγγιςθ
για κετικι αλλαγι - τόχοι
τισ εθνικζσ
γλώςςεσ
του προγράμματοσ.
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Μια ολιςτικι προςζγγιςθ για κετικι αλλαγι - τόχοι
 Πραγματοποιικθκε ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο βαςιηόμενο ςε καινοτόμεσ μθ
ςυμβατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ.
Διευκόλυνςθ τθσ βιωςιμότθτασ των προϊόντων και των αποτελεςμάτων του
προγράμματοσ.
 Προϊκθςθ των γενικϊν προςεγγίςεων.
 Παροχι πόρων για τθν ζνταξθ-ειςαγωγι μεταναςτϊν και προςφφγων ςτισ εκνικζσ
γλϊςςεσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων.

Η υπόςχεςι μασ
Σο «LAY TEACHERS» δεν είναι απλϊσ ζνα άλλο πρόγραμμα Erasmus+. Είναι μια ευκαιρία να
κατανοιςουμε τθ «μεγάλθ εικόνα», πϊσ ταιριάηει ςε όλουσ και πϊσ μποροφμε να τθν
κάνουμε να λειτουργεί καλφτερα για τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ. Ωσ
εκπαιδευτικι κοινότθτα, υποςχεκικαμε:
✓ Να ςυνεχίςουμε τθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων για τθν υποςτιριξθ κάκε μετανάςτθ και
πρόςφυγα.
✓ Να ςυμβάλλουμε ςτο να κατανοιςουν τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τουσ.
✓ Να παρζμβουμε το ςυντομότερο δυνατό για να μειωκοφν οι μελλοντικζσ δυςκολίεσ για
τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ κατά τθν εκμάκθςθ τθσ εκνικισ γλϊςςασ.

Σι πρζπει να κάνετε τϊρα;
Μεταβείτε ςτθ διεφκυνςθ http://layteachers.eu/ και επιλζξτε ποιεσ δραςτθριότθτεσ,
πόροι και υλικό του «LAY TEACHERS» πιςτεφετε ότι κα μποροφςαν να είναι πιο χριςιμα
για το δικό ςασ πλαίςιο διδαςκαλίασ / μάκθςθσ.
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Κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςυςτάςεισ για τθν ειςαγωγι-ζνταξθ των
μεταναςτϊν και των προςφφγων ςε εκνικζσ γλϊςςεσ ςτθν εκπαίδευςθ
ενθλίκων
Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ από τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ Εργαλείο αξιολόγθςθσ
 Πϊσ κα αξιολογοφςατε τθ ςυνολικι αλλθλεπίδραςθ με τουσ «LAY TEACHERS»; Γιατί;

 Πϊσ κα αξιολογοφςατε τθ ςυνολικι αλλθλεπίδραςθ με μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ; Γιατί;

 Αιςκανκικατε ότι θ διαδικαςία που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάπτυξθ του Οδθγοφ κατάρτιςθσ
«LAY TEACHERS», τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ τθσ Ανοικτισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Ψθφιακισ Βάςθσ
Δεδομζνων, του περιεχομζνου τθσ κατάρτιςθσ και των πρακτικϊν δραςτθριοτιτων βοικθςε; Γιατί;

 Σι μάκατε από το πρόγραμμα του «LAY TEACHERS» και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
αποτελεςματικι ςτρατθγικι για τθν κατανόθςθ του τρόπου μάκθςθσ των μεταναςτϊν και των
προςφφγων;

Ποια είναι τα ςυμπεράςματά ςασ ςχετικά με τθ δουλειά που ζγινε για το ςχεδιαςμό του οδθγοφ κατάρτιςθσ «LAY
TEACHERS», τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ ανοικτισ εκπαίδευςθσ, τθσ ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων, του
περιεχομζνου τθσ κατάρτιςθσ και των πρακτικϊν δραςτθριοτιτων;
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Ελζγξτε-θμειϊςτε αυτά που πιςτεφετε ότι ιςχφουν και επιτεφχκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ:






Ζμακα με διαφορετικοφσ τρόπουσ πϊσ να ειςάγω-εντάςςω με επιτυχία τουσ μετανάςτεσ και
τουσ πρόςφυγεσ ςτθν εκνικι γλϊςςα.
Είδα τον εαυτό μου ωσ αυτοκατευκυνόμενο και υπεφκυνο κατά τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ.
υνζβαλα εμπειρικά ςτθ δθμιουργία περιεχομζνου για τθν ειςαγωγι-ζνταξθ των
μεταναςτϊν και των προςφφγων ςε εκνικζσ γλϊςςεσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων.
Διευκολφνκθκα ςτθν κατανόθςθ τθσ προςζγγιςθσ των «Lay Teachers» και του περιεχομζνου
κατά τθν προετοιμαςία των πρακτικϊν δραςτθριοτιτων.
Ήκελα ι ζπρεπε να μάκω περιςςότερα ςχετικά με τθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων και τθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα «LAY TEACHERS».

Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ για «Lay Teachers» - Εργαλείο αξιολόγθςθσ
 Πιςτεφετε ότι θ μεκοδολογία πίςω από τθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ «LAY TEACHERS»
περιλάμβανε τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ για τθν κατανόθςθ των μθ ςυμβατικϊν μεκόδων μάκθςθσ;
Γιατί;

 Πϊσ κα αξιολογοφςατε τθν εμπειρία ςασ με τθν διαδικτυακι πλατφόρμα Ανοιχτισ Εκπαίδευςθσ,
τθ Ψθφιακι Βάςθ Δεδομζνων, το περιεχόμενο κατάρτιςθσ και τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ του
προγράμματοσ «LAY TEACHERS»;

 Τπάρχουν προκλιςεισ-δυςκολίεσ ςτθν παράδοςθ τθσ πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ «LAY
TEACHERS» ςτο εκνικό ςασ πλαίςιο; Γιατί;
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 Θα κζλατε να ςυςτιςετε κάποια ςυγκεκριμζνθ μζκοδο διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιιςατε ςτθν
πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»; Εάν ναι, μοιραςτείτε τα οφζλθ του.

 Ποια ιταν τα πλεονεκτιματα κατά τθν πιλοτικι φάςθ του «LAY TEACHERS» όςον αφορά τισ
αλλθλεπιδράςεισ με μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ;

 Πϊσ κα αξιολογοφςατε τθ διαδικαςία εξζλιξθσ πριν και μετά τθν πιλοτικι φάςθ του «LAY
TEACHERS»; Γιατί;

 Πϊσ κα αξιολογοφςατε τθ ςυνολικι ικανοποίθςθ-εκτίμθςθ των μεταναςτϊν και των προςφφγων
ςτθ πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»;

χολιάςτε ςε 1-2 γραμμζσ τισ ακόλουκεσ δθλϊςεισ:

 Ο ςχεδιαςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθ διαδικτυακι πλατφόρμα του «LAY TEACHERS» μου
ζδωςε τθ δυνατότθτα να προςδιορίςω τα πιο κατάλλθλα μζςα ψθφιακισ επικοινωνίασ.

 Η διαδικτυακι πλατφόρμα Ανοιχτισ Εκπαίδευςθσ και Ψθφιακισ Βάςθσ δεδομζνων «LAY
TEACHERS» μου ζδωςε κίνθτρο να ςυμμετάςχω περιςςότερο ςτα μελλοντικά μακιματα
θλεκτρονικισ μάκθςθσ.
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Ποια είναι τα ςυμπεράςματά ςασ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα και τθ χρθςιμότθτα τθσ Διαδικτυακισ
Πλατφόρμασ Ανοικτισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων, του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων;

Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ για μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ που κα
εφαρμοςτεί από τουσ Lay Teachers - Εργαλείο Αξιολόγθςθσ
 Πϊσ κα αξιολογοφςατε τθ ςυνολικι μακθςιακι διαδικαςία ςτο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ φάςθσ;

 Ποια ιταν τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS» όςον
αφορά τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ που αποκτικθκαν;

 Πιςτεφατε ότι ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ «LAY TEACHERS» ιταν «ελκυςτικόσ»
και ανταποκρινόταν ςτισ μακθςιακζσ ςασ ανάγκεσ;

 Σι ζχετε μάκει ωσ αποτζλεςμα τθσ πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»;
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 Θα ςυνιςτοφςατε τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ανοιχτισ εκπαίδευςθσ, τθ ψθφιακι βάςθ
δεδομζνων, το περιεχόμενο κατάρτιςθσ και τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ «LAY
TEACHERS» ςε άλλουσ μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ; Γιατί;

Τπάρχουν

άλλεσ

παρατθριςεισ

που

κζλετε

να

μοιραςτείτε μαηί μασ;
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Μεκοδολογία - Ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ
Άμεςθ εμπειρία, γνιςια ανατροφοδότθςθ και τεχνογνωςία που αποκτικθκαν ςτο
πρόγραμμα από τουσ κακθγθτζσ / εκπαιδευτζσ, μετανάςτεσ / πρόςφυγεσ και ςυνεργάτεσ
του προγράμματοσ

Σο

πρόγραμμα

προςπάκειεσ

μιασ

«LAY

TEACHERS»

ζμπειρθσ

προϊκθςε

εταιρικισ

ςχζςθσ

τισ
ςτο

πρόγραμμα Erasmus+, αλλά και ςτθ ςυνεργαςία και τθ
ςυμμετοχι μεταναςτϊν και προςφφγων ςε διάφορεσ
γλωςςικζσ

δραςτθριότθτεσ.

Ζνα

μεγάλο

ενδιαφζρον

εκφράςτθκε από το προςωπικό κάκε οργανιςμοφ-εταίρου
κατά τθ ςυλλογι των απαντιςεων. Ζνα ςφνολο ερωτιςεων
ςχεδιάςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Οι
ςκζψεισ που μοιράςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ
«ζφεραν ςτο φωσ» εποικοδομθτικά ςυναιςκιματα και
ςυνειςφορζσ.
θμαντικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςυςτάςεισ ςχεδιάςτθκαν ωσ κατάλλθλεσ-ορκζσ
πρακτικζσ για να μείνουν ωσ «κλθρονομιά» ςε όλουσ τουσ χριςτεσ-ςτόχουσ, τουσ
δικαιοφχουσ-ςτόχουσ και άλλουσ που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και τθσ
ζνταξθσ των μεταναςτϊν και των προςφφγων. Αυτό το προϊόν μπορεί επίςθσ να
χρθςιμοποιθκεί ωσ μοντζλο ζμπνευςθσ για τθ ςφνταξθ νζων προγραμμάτων Erasmus+ που
υποςτθρίηουν άτυπουσ εκπαιδευτικοφσ.
Οι οδθγίεσ πρζπει να κεωρθκοφν ωσ ςυμπλθρωματικό εργαλείο προϊκθςθσ για:

Εκπαιδευτικόσ Οδθγόσ «LAY TEACHERS» για τθν ζνταξθ-ειςαγωγι προςφφγων
και μεταναςτϊν ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ

Διαδικτυακι Πλατφόρμα Ανοικτισ Εκπαίδευςθσ «LAY TEACHERS» για τθν
ζνταξθ-ειςαγωγι προςφφγων και μεταναςτϊν ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ
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Ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ και οι ςυνεργάτεσ του
προγράμματοσ «LAY TEACHERS»

How would you evaluate the overall interaction with LAY TEACHERS? Why?

ΙΠΑΝΙΑ
«Η κοινοπραξία ζχει δεςμευτεί με το πρόγραμμα «LAY TEACHERS». Ζνα καλό επίπεδο ςυνεργαςίασ
και αλλθλεπίδραςθσ διατθρικθκε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ. Αυτό
ςυνζβαλε ςτθν επίτευξθ των προβλεπόμενων αποτελεςμάτων, επιτυγχάνοντασ υψθλι ποιότθτα ςτα
πνευματικά αποτελζςματα που αναπτφχκθκαν».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Η κοινοπραξία του προγράμματοσ «LAY TEACHERS» προωκεί ςτακερά μια ρευςτι επικοινωνία. Οι
ςυνεργάτεσ του ζργου ςυνεργάςτθκαν πολφ καλά για τθν ανάπτυξθ, τθν εφαρμογι, αλλά και τθ
δθμιουργία ενόσ περιεχομζνου ειδικά για τουσ ςτόχουσ του ζργου. Φιλικά, περιεκτικά και ορκά
αποτελζςματα περιλαμβάνονται ςτο τελικό ςτάδιο του προγράμματοσ «LAY TEACHERS».
Διορκωτικά μζτρα υιοκετικθκαν από τθν κοινοπραξία «LAY TEACHERS» όταν χρειάςτθκε για τθν
εφαρμογι του προγράμματοσ. Η αλλθλεπίδραςθ και θ ςυνεργαςία μεταξφ των εταίρων του
προγράμματοσ ιταν πολφ καλι».

ΕΛΛΑΔΑ
«Θα ζλεγα ότι θ ςυνολικι ςυνεργαςία ιταν εξαιρετικι και όλοι οι ςυνεργάτεσ ιταν πραγματικά
υποςτθρικτικοί. Ακόμθ και εν μζςω των δυςκολιϊν τθσ πανδθμίασ COVID-19, θ κοινοπραξία
παρζμεινε ςε επικοινωνία και υποςτιριξε τθν πρόοδο του προγράμματοσ».

ΙΣΑΛΙΑ
«Τπιρχε μια καλι ςυνεργαςία με τουσ «Lay Teachers». Ζδειξαν αφοςίωςθ και ενδιαφζρον για τα
αποτελζςματα και τισ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ. Ήταν ςυνεργάςιμοι μαηί μασ και πολφ
χαροφμενοι που ςυμμετείχαν ςτο ζργο».

Πωσ κα αξιολογοφςατε τθ ςυνολικι ςυνεργαςία-αλλθλεπίδραςθ με τουσ πρόςφυγεσμετανάςτεσ; Γιατί;

ΙΠΑΝΙΑ
«Η αλλθλεπίδραςθ-ςυνεργαςία με τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ ιταν πολφ καλι και τουσ
οδιγθςε να επιτφχουν τα ακόλουκα αποτελζςματα:
- Κίνθτρα και δζςμευςθ με τθν πιλοτικι φάςθ
- Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται
- Βελτίωςθ των εκνικϊν γλωςςικϊν δεξιοτιτων τουσ
- Αυξθμζνο κίνθτρο για ςυμμετοχι ςε περαιτζρω δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων»
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ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ εξζφραςαν ελεφκερα το ενδιαφζρον τουσ για το πρόγραμμα του
«LAY TEACHERS». Κατά τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, οι μετανάςτεσ και οι
πρόςφυγεσ ςυνεργάςτθκαν και ςυμμετείχαν ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, όπου τουσ ηθτικθκε
βοικεια από το «CPIP». Ακόμα κι αν ο Covid-19 τουσ επθρζαςε και όλα ιταν δφςκολα, ςυμφϊνθςαν
να ςυμμετάςχουν ςτο διαδίκτυο αρκεί να διακζτουν τα απαραίτθτα εργαλεία. Αυτι ιταν μια
πραγματικι προςτικζμενθ αξία ςτο πρόγραμμα «LAY TEACHERS».

ΕΛΛΑΔΑ
«Η αλλθλεπίδραςθ-ςυνεργαςία με τουσ μετανάςτεσ ιταν πολφ καλι. Η ατμόςφαιρα ιταν πολφ
κετικι και τα κίνθτρά τουσ βελτιϊκθκαν ςθμαντικά».

ΙΣΑΛΙΑ
«Η αλλθλεπίδραςθ-ςυνεργαςία με τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ ιταν λίγο πιο δφςκολθ από
τθν αλλθλεπίδραςθ-ςυνεργαςία με τουσ «Lay Teachers». Λόγω τθσ πανδθμίασ, ιταν δφςκολο να
προςεγγίςουμε μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ. Λοιπόν, θ ςυμμετοχι τουσ οφειλόταν κυρίωσ χάρθ
ςτουσ «LAY TEACHERS». Σζλοσ πάντων, οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ ζδειξαν ότι ενδιαφζρονται
για τθν πιλοτικι φάςθ των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ, δείχνοντασ ενεργι ςυμμετοχι ςε
αυτό».

Κατανοιςατε τθ διαδικαςία που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάπτυξθ του Εκπαιδευτικοφ
Οδθγοφ «LAY TEACHERS», τθσ Διαδικτυακισ Πλατφόρμασ για Ανοικτι Εκπαίδευςθ, τθ
Ψθφιακι Βάςθ Δεδομζνων, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τισ πρακτικζσ
δραςτθριότθτεσ που ςυνζβαλαν ςτθν μάκθςθ; Γιατί;

ΙΠΑΝΙΑ
«Η ςυνδυαςτικι προςζγγιςθ μάκθςθσ ζχει βελτιωκεί μζςω τθσ υψθλισ ποιότθτασ των μακθμάτων
θλεκτρονικισ μάκθςθσ και των δια ηϊςθσ πρακτικϊν δραςτθριοτιτων που αναπτφχκθκαν. Αυτοί οι
μακθςιακοί πόροι ζχουν αναπτυχκεί με βάςθ μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, τθ βιωματικι
μάκθςθ και τισ προςεγγίςεισ με επίκεντρο τουσ μακθτζσ. Από αυτι τθν άποψθ, ο Εκπαιδευτικόσ
Οδθγόσ που αναπτφχκθκε παρζχει μια ιςχυρι κεωρθτικι και μεκοδολογικι βάςθ για τθν επίτευξθ
των ςτόχων που προβλζπονται για τθν Διαδικτυακι Πλατφόρμα».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Πράγματι, θ διαδικαςία που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάπτυξθ του Εκπαιδευτικοφ Οδθγοφ «LAY
TEACHERS», τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ για Ανοικτι Εκπαίδευςθ, τθσ Ψθφιακισ Βάςθσ
Δεδομζνων, του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και των πρακτικϊν δραςτθριοτιτων ςυνζβαλε ςτθν
μάκθςθ. Γιατί; Επειδι το περιεχόμενο ιταν κατάλλθλο με μια ολοκλθρωμζνθ δομι και ςαφείσ
ςτόχουσ / προςδοκίεσ / οφζλθ. Η ςυνδυαςτικι μάκθςθ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι ςτισ μζρεσ μασ
και είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε πϊσ να προςαρμόηουμε τισ δραςτθριότθτεσ ςε απρόςμενεσ
καταςτάςεισ / περιςτάςεισ».

ΕΛΛΑΔΑ
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«Πιςτεφω ότι θ ςυνδυαςτικι μάκθςθ ιταν εξαιρετικι και το περιεχόμενο τθσ το ίδιο. Όλο το
επίπεδο αυτοφ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ είναι πολφ καλισ ποιότθτασ. Επίςθσ, μιλϊντασ για τθν
Ελλάδα, αυτό το είδοσ υλικοφ και θ διαδικαςία τθσ ςυνδυαςτικισ μάκθςθσ είναι καινοτόμα, οπότε
πιςτεφω ότι αυτό κα ιταν επιτυχζσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και των μεταναςτευτικϊν
οργανϊςεων και των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων».

ΙΣΑΛΙΑ
«Κατά τθ γνϊμθ μου, θ προςζγγιςθ τθσ ςυνδυαςτικισ μάκθςθσ βελτιϊκθκε από τα αποτελζςματά
μασ. Σα εργαλεία που δθμιουργικθκαν από τθν Κοινοπραξία εμπλοφτιςαν τθ ςυνδυαςτικι μζκοδο
μάκθςθσ. Η προςζγγιςθ τθσ ςυνδυαςτικισ μάκθςθσ εμπλουτίηεται από το θλεκτρονικό μάκθμα που
δθμιουργικθκε για τουσ απλοφσ εκπαιδευτικοφσ και από τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ που
δθμιουργικθκαν για τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ. ε αυτιν τθν περίοδο, ςτθν οποία είναι
πραγματικά δφςκολο να ςυμμετζχετε ςτθν εκπαίδευςθ, λόγω τθσ πανδθμικισ κατάςταςθσ που
οφείλεται ςτο COVID-19, θ προςζγγιςθ τθσ ςυνδυαςτικισ μάκθςθσ είναι πραγματικά χριςιμθ».

Σι ζχετε μάκει από το πρόγραμμα «LAY TEACHERS» και ποιεσ ςτρατθγικζσ από το πρόγραμμα μπορείτε
να χρθςιμοποιιςετε για τθν αποτελεςματικι εκπαίδευςθ των προςφφγων και των μεταναςτϊν;

ΙΠΑΝΙΑ
«Σα μακιματα που αντλικθκαν κατά τθν ανάπτυξθ και τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ μποροφν
να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:
- Οι προςεγγίςεισ με επίκεντρο τουσ μακθτζσ, κακϊσ και θ βιωματικι μάκθςθ είναι κατάλλθλθ και
ζχει αποτελεςματικά εργαλεία για τουσ «Lay Teachers» για να παρακινιςουν και να εμπλζξουν
μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ ςε μια μακθςιακι διαδικαςία.
- Αυτζσ οι μθ ςυμβατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ-μάκθςθσ προωκοφν τθν ενεργό ςυμμετοχι των
μεταναςτϊν και των προςφφγων, γεγονόσ που διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ
εκμάκθςθσ γλωςςϊν.
- Οι μεκοδολογίεσ μάκθςθσ είναι χριςιμθ για τθν ζνταξθ-εμπλοκι των μεταναςτϊν και των
προςφφγων ςτθν εκνικι γλϊςςα, ειδικά για εκείνουσ που ζχουν χαμθλό επίπεδο γλωςςικϊν
ικανοτιτων ςτθ γλϊςςα φιλοξενίασ.
Οι «Lay Teachers» διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο για τθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των
μεταναςτϊν και των προςφφγων: παρακινϊντασ τουσ να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων,
ενιςχφοντασ τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ για τα ςτερεότυπα και τθν πολιτιςτικι πολυμορφία και
βελτιϊνοντασ τισ επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ κακϊσ και τισ εκνικζσ τουσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Για να κατανοιςουμε το ςτυλ μάκθςθσ των μεταναςτϊν και των προςφφγων, είναι ςθμαντικό να
κατανοιςουμε:
- Μακθςιακό υπόβακρο (προθγοφμενθ εμπειρία, ςυνδυαςτικι μάκθςθ, εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ
κ.λπ.).
- Πολιτιςτικι κατανόθςθ
- Οφζλθ και περιοριςμοί τθσ χϊρασ υποδοχισ
- Διακεςιμότθτα κατάλλθλου υλικοφ διδαςκαλίασ-κατάρτιςθσ.
- Οικογενειακό υπόβακρο (υπάρχουςα ι μθ υπάρχουςα υποςτιριξθ)
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- Επίπεδο γνϊςεων
- Δυνατότθτα αφομοίωςθσ των νζων πλθροφοριϊν.
Ικανότθτα ανάπτυξθσ και εφαρμογισ εξατομικευμζνου προγράμματοσ διδαςκαλίασ / κατάρτιςθσ για
ειςαγωγι ςτθν εκνικι γλϊςςα κ.λπ.»

ΕΛΛΑΔΑ
«Ζχω μάκει ότι θ βιωματικι μάκθςθ είναι ζνασ από τουσ καλφτερουσ τρόπουσ μάκθςθσ. Οι
άνκρωποι ζχουν περιςςότερα κίνθτρα για να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ και
κατάρτιςθσ και αυτό διευκολφνει επίςθσ το ζργο των εκπαιδευτϊν. Όςο για τθν κατανόθςθ του
τρόπου μάκθςθσ των μεταναςτϊν, πιςτεφω ότι μια βιωματικι μεκοδολογία τείνει να
προςαρμόηεται ςε κάκε ςτυλ μάκθςθσ, επομζνωσ είναι μια εξαιρετικι μζκοδοσ».

ΙΣΑΛΙΑ
«Σα αποτελζςματα που δθμιουργικθκαν από τθν Κοινοπραξία του προγράμματοσ είναι πραγματικά
χριςιμα για τθν κατανόθςθ όχι μόνο του τρόπου μάκθςθσ των μεταναςτϊν και των προςφφγων,
αλλά και των δυςκολιϊν που αντιμετϊπιςαν να μάκουν μια νζα δφςκολθ γλϊςςα. Επιπλζον, θ
εφαρμογι πρακτικϊν δραςτθριοτιτων ιταν επίςθσ χριςιμθ για τθν κατανόθςθ των πολιτιςτικϊν
διαφορϊν».

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ποια είναι τα ςυμπεράςματά ςασ ςχετικά με τθ δουλειά που ζγινε για το ςχεδιαςμό του
Εκπαιδευτικοφ Οδθγοφ «LAY TEACHERS», τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ για Ανοικτι
Εκπαίδευςθ, τθσ ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων, του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων;

ΙΠΑΝΙΑ
«Η κοινοπραξία ζχει αναπτφξει αποτελζςματα υψθλισ ποιότθτασ, διαμορφωμζνα ωσ ζνα
ολοκλθρωμζνο ςφνολο χριςιμων μακθςιακϊν πόρων. Αυτοί οι πόροι, βαςιςμζνοι ςε καινοτόμεσ και
μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ, κα υποςτθρίξουν αποτελεςματικά τουσ «Lay
Teachers» για τθν ζνταξθ-εμπλοκι μεταναςτϊν και προςφφγων ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ.

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Για τον ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ οδθγοφ «LAY TEACHERS», τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ για
Ανοικτι Εκπαίδευςθ, τθσ ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων, του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων, ζγινε πολφ καλι δουλειά από τθν κοινοπραξία του προγράμματοσ.
Αυτό μπορεί να αποδειχκεί μζςω των τελικϊν αποτελεςμάτων του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»,
κακϊσ και από τθ ςυμμετοχι όλων των χρθςτϊν-ςτόχων και των δικαιοφχων-ςτόχων (ςφμφωνα με
τισ προςδοκίεσ του προγράμματοσ)».

ΕΛΛΑΔΑ
«Πιςτεφω ότι ζχει γίνει εξαιρετικι δουλειά».
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ΙΣΑΛΙΑ
«Χάρθ ςτισ προςπάκειεσ τθσ Κοινοπραξίασ, θ ποιότθτα των αποτελεςμάτων του ζργου είναι
πραγματικά υψθλι. Η Κοινοπραξία παρείχε καινοτόμα εργαλεία για να εντάξει τουσ μετανάςτεσ και
τουσ πρόςφυγεσ όχι μόνο ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ, αλλά και ςτον πολιτιςμό των χωρϊν υποδοχισ».

Ελζγξτε αυτά που πιςτεφετε ότι ιςχφουν για όςα επιτεφχκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ:

ΙΠΑΝΙΑ
 Ζμακα με διαφορετικοφσ τρόπουσ πϊσ να εντάςςω με επιτυχία τουσ μετανάςτεσ και τουσ
πρόςφυγεσ ςτθν εκνικι γλϊςςα.
 Είδα τον εαυτό μου ωσ αυτοκατευκυνόμενο και υπεφκυνο κατά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν
του προγράμματοσ.
 Με βάςθ τθν εμπειρία μου, ςυνζβαλα ςτθ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου για τθν
ειςαγωγι των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςε εκνικζσ γλϊςςεσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων.
 Κατανόθςθ του προγράμματοσ «Lay Teachers» και του περιεχομζνου κατά τθν προετοιμαςία των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων.
 Ήκελα ι ζπρεπε να μάκω περιςςότερα ςχετικά με τθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων και τθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα «LAY TEACHERS» κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.

ΡΟΤΜΑΝΙΑ


Ζμακα με διαφορετικοφσ τρόπουσ πϊσ να εντάςςω με επιτυχία τουσ μετανάςτεσ και τουσ



πρόςφυγεσ ςτθν εκνικι γλϊςςα.
Είδα τον εαυτό μου ωσ αυτοκατευκυνόμενο και υπεφκυνο κατά τθν ολοκλιρωςθ των



εργαςιϊν του προγράμματοσ.
Με βάςθ τθν εμπειρία μου, ςυνζβαλα ςτθ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου για
τθν ειςαγωγι των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςε εκνικζσ γλϊςςεσ ςτθν Εκπαίδευςθ



Ενθλίκων.
Κατανόθςθ του προγράμματοσ «Lay Teachers» και του περιεχομζνου κατά τθν



προετοιμαςία των πρακτικϊν δραςτθριοτιτων.
Ήκελα ι ζπρεπε να μάκω περιςςότερα ςχετικά με τθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων και τθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα «LAY TEACHERS» κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.

ΕΛΛΑΔΑ
X Ζμακα με διαφορετικοφσ τρόπουσ πϊσ να εντάςςω με επιτυχία τουσ μετανάςτεσ και τουσ
πρόςφυγεσ ςτθν εκνικι γλϊςςα.
□ Είδα τον εαυτό μου ωσ αυτοκατευκυνόμενο και υπεφκυνο κατά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν
του προγράμματοσ.
X Με βάςθ τθν εμπειρία μου, ςυνζβαλα ςτθ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου για τθν
ειςαγωγι των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςε εκνικζσ γλϊςςεσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων.
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X Κατανόθςθ του προγράμματοσ «Lay Teachers» και του περιεχομζνου κατά τθν προετοιμαςία των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων.
□ Ήκελα ι ζπρεπε να μάκω περιςςότερα ςχετικά με τθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων και τθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα «LAY TEACHERS» κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.

ΙΣΑΛΙΑ
•
Ζμακα με διαφορετικοφσ τρόπουσ πϊσ να εντάςςω με επιτυχία τουσ μετανάςτεσ και τουσ
πρόςφυγεσ ςτθν εκνικι γλϊςςα.
•
Είδα τον εαυτό μου ωσ αυτοκατευκυνόμενο και υπεφκυνο κατά τθν ολοκλιρωςθ των
εργαςιϊν του προγράμματοσ.
•
Με βάςθ τθν εμπειρία μου, ςυνζβαλα ςτθ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου για
τθν ειςαγωγι των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςε εκνικζσ γλϊςςεσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων.
•
Κατανόθςθ του προγράμματοσ «Lay Teachers» και του περιεχομζνου κατά τθν
προετοιμαςία των πρακτικϊν δραςτθριοτιτων.
•
Ήκελα ι ζπρεπε να μάκω περιςςότερα ςχετικά με τθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων και τθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα «LAY TEACHERS» κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.

Ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ - LAY TEACHERS / TRAINERS
Θεωρείτε πωσ θ Μεκοδολογία για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του προγράμματοσ «LAY
TEACHERS» ςυμπεριζλαβε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ςυμβουλζσ για τθν κατανόθςθ των μθ
ςυμβατικϊν εκπαιδευτικϊν μεκόδων; Γιατί;

ΙΠΑΝΙΑ

«Οι κακθγθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι φάςθ απάντθςαν "ναι" ςε αυτιν τθν ερϊτθςθ. Οι
κεωρθτικοί και πρακτικοί πόροι μάκθςθσ που παρζχονται κεωρικθκαν ωσ μια ιςχυρι βάςθ για να
κατανοιςουν και να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τθ μεκοδολογία του προγράμματοσ «LAY
TEACHERS» ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Επιπλζον, αυτι θ μεκοδολογία κεωρικθκε πραγματικά
χριςιμθ για τθν ειςαγωγι μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν εκνικι γλϊςςα μζςω μθ ςυμβατικϊν
μεκόδων και πόρων μάκθςθσ».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Οι κακθγθτζσ / Εκπαιδευτζσ ςυμφϊνθςαν ότι θ Μεκοδολογία πίςω από τθ διαδικαςία
εκπαίδευςθσ περιλάμβανε τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ για τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ κατανόθςθσ
ςχετικά με τισ μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ και πόρουσ μάκθςθσ. Σα επιχειριματα ιταν τα ακόλουκα:
- Οι οδθγίεσ δόκθκαν με λογικό τρόπο.
- Οι ςαφείσ απαιτιςεισ ενςωματϊκθκαν πριν από τθν ζναρξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
- Πρόςκετθ υποςτιριξθ ςυμπεριλιφκθκε ςτθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ.
- Δόκθκε περαιτζρω εξιγθςθ ςε οριςμζνα ςχετικά ςθμεία.
- Καλι ποιότθτα του περιεχομζνου που αναπτφχκθκε.
- Παρουςιάςτθκαν ενδιαφζρουςεσ μθ ςυμβατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ.
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- Ήταν διακζςιμοι χριςιμοι πόροι.
- Καλι ιςορροπία μεταξφ τθσ κεωρίασ και των πλθροφοριϊν κ.λπ.»

ΕΛΛΑΔΑ
«Και οι πζντε εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτζσ απάντθςαν «ΝΑΙ». υγκεκριμζνα, μερικά ενδιαφζροντα
πράγματα που αναφζρκθκαν:
"Ναι, γιατί εξιγθςε λεπτομερϊσ τισ κεωρίεσ."
"Ναι, γιατί όλο το υλικό βαςίηεται ςε πρακτικζσ και βιωματικζσ μεκόδουσ μάκθςθσ."
"Ναι, νομίηω ότι ιταν πολφ κατάλλθλο και πολφ χριςιμο!"

ΙΣΑΛΙΑ
«Οι «LAY TEACHERS» διλωςαν ότι είχαν όλο το απαραίτθτο υλικό για να κατανοιςουν τισ μθ
ςυμβατικζσ μεκόδουσ και πόρουσ διδαςκαλίασ. Αυτό ιταν δυνατό χάρθ ςτθν πραγματικά χριςιμθ
και εφχρθςτθ διαδικτυακι πλατφόρμα».

Πωσ κα αξιολογοφςατε τθν εμπειρία ςασ με τθ Διαδικτυακι Πλατφόρμα Ανοικτισ
Μάκθςθσ «LAY TEACHERS», τθ ψθφιακι βάςθ δεδομζνων, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο
και τισ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ;

ΙΠΑΝΙΑ
«Οι «LAY TEACHERS» που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι φάςθ παρείχαν ςυνοπτικά:
- Οι πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ ιταν εφκολο να κατανοθκοφν και να εφαρμοςτοφν και με επαρκι
διάρκεια.
- Σο περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ ιταν ενδιαφζρον και ςχετικό, παρζχοντασ μια
ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ ςχετικά με τισ μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ για τθν ειςαγωγι-ζνταξθ
μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν εκνικι γλϊςςα.
- Η διαδικτυακι πλατφόρμα ιταν φιλικι προσ το χριςτθ και καλά δομθμζνθ, παρά οριςμζνα μικρά
τεχνικά προβλιματα με τα κουίη.
- Η διαδικτυακι ψθφιακι βάςθ δεδομζνων παρζχει πολλοφσ χριςιμουσ πόρουσ και ςχετικζσ
πλθροφορίεσ».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Οι εκπρόςωποι-ςτόχοι που αξιολόγθςαν τθν εμπειρία τουσ με τθν διαδικτυακι πλατφόρμα
ανοικτισ εκπαίδευςθσ «LAY TEACHERS», τθν ψθφιακι βάςθ δεδομζνων, το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο και τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ ωσ «πολφ καλό επίπεδο». Ζλαβαν τα ακόλουκα:
- Η ψθφιακι βάςθ δεδομζνων περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ
και αυτι δίνει μια πραγματικι προςτικζμενθ αξία.
- Σα οφζλθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ παρουςιάςτθκαν πλιρωσ από τθν αρχι μζςω μιασ
εξζχουςασ και αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ.
- Σο περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ και οι πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχεδιάηονται ςφμφωνα με μια
ολοκλθρωμζνθ δομι χωρίσ να φορτϊνουν το πρόγραμμα κανενόσ.
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- Εφκολεσ και απλζσ εργαςίεσ ςυμπεριλιφκθκαν ςτισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτό ζδωςε
αποτζλεςε καλι ςυμβολι κατά τθν εξερεφνθςθ του περιεχομζνου κ.λπ.»

ΕΛΛΑΔΑ
«ε γενικζσ γραμμζσ, οι παρατθριςεισ ςχετικά με τθν πλατφόρμα ιταν κετικζσ, όμωσ ςχεδόν όλοι οι
εκπαιδευτζσ πίςτευαν ότι κα μποροφςαν να υπάρξουν βελτιϊςεισ. Ζνασ ςυμμετζχων ανζφερε ότι
του άρεςαν πολφ οι ενότθτεσ και τισ βρικε οργανωμζνεσ. Ωςτόςο, διλωςε ότι αυτό δεν ςθμαίνει
ότι δεν μπορεί να γίνει καλφτερθ δουλειά. Επιπλζον, διλωςε ότι τα κουίη δεν δεχόντουςαν όλεσ τισ
απαντιςεισ. Επίςθσ, ζνασ άλλοσ εκπαιδευτισ ανζφερε ότι θ πλατφόρμα είχε κάποια προβλιματα,
αλλά ςφμφωνα με αυτόν τα προβλιματα είναι πράγματα που μποροφν να βελτιωκοφν. Για εκείνον
επίςθσ το υλικό ιταν πολφ καλό. Ζνασ άλλοσ εκπαιδευτισ ανζφερε, λίγο πολφ, τα ίδια κζματα:
Σόνιςε ότι παρόλο που θ πλατφόρμα είναι πραγματικά καλι και επαρκισ όςον αφορά το
περιεχόμενο και τισ αςκιςεισ, υπιρχαν ηθτιματα ςχετικά με τθ δυναμικι τθσ Πλατφόρμασ, κακϊσ
πολλζσ φορζσ αντιμετϊπιςε προβλιματα, όπωσ το ότι θ πλατφόρμα είχε. Ζνασ άλλοσ εκπαιδευτισ
τόνιςε επίςθσ τθ χρθςιμότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ανζφερε ότι ςίγουρα κα το ςυνιςτοφςε
ςε άλλουσ. Σζλοσ, ζνασ ςυμμετζχων ανζφερε ότι θ πλατφόρμα χρειάηεται βελτίωςθ, αλλά είναι μια
αξιόλογθ προςπάκεια».

ΙΣΑΛΙΑ
«Η αξιολόγθςθ που ζδωςαν οι “LAY TEACHERS”, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν
πιλοτικι φάςθ, ιταν πραγματικά κετικι. χετικά με τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ που διλωςαν ότι
είναι πραγματικά χριςιμεσ, διαδραςτικζσ και αποτελεςματικζσ. Η διαδικτυακι πλατφόρμα είναι
καλά δομθμζνθ, είναι πολφ εφκολο να κατανοθκεί και είναι χριςιμο το γεγονόσ ότι υπάρχει ςε
πολλζσ γλϊςςεσ».

Τπιρχαν προβλιματα κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ
«LAY TEACHERS»; Γιατί;

ΙΠΑΝΙΑ
«Κάποιοι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν ότι πολφ μεγάλθ ςθμαςία είχαν τα τεχνικά ηθτιματα με τα κουίη
ςτα προγράμματα διαδικτυακισ μάκθςθσ. Ζπρεπε να επαναλάβουν τα κουίη δφο φορζσ κακϊσ τα
αποτελζςματα δεν αποκθκεφτθκαν τθν πρϊτθ φορά. Οι κφριεσ δυςκολίεσ αφοροφςαν τουσ
περιοριςμοφσ λόγω COVID-19, κακϊσ οι βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ ςχεδιάςτθκαν για να
εφαρμοςτοφν δια ηϊςθσ. Για τθν επίλυςθ αυτϊν των δυςκολιϊν, οι «Lay Teachers» προςάρμοςαν
οριςμζνεσ από τισ δραςτθριότθτεσ που κα εφαρμοςτοφν με μικρζσ ομάδεσ ςυμμετεχόντων.
Επιπλζον, θ κοινοπραξία προςάρμοςε μία δραςτθριότθτα ανά Μονάδα Μάκθςθσ να γίνεται
διαδικτυακά, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ υλοποίθςθ αυτϊν των δραςτθριοτιτων μζςω τθσ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Οι κφριεσ δυςκολίεσ που εντοπίςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ
«LAY TEACHERS» ςτθν εκνικι γλϊςςα ιταν οι εξισ:
- φνδεςθ ςτο Διαδίκτυο
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- Ενίςχυςθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ και του λογιςμικοφ που
χρθςιμοποιείται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικτυακισ διαδικαςίασ
- Διαςφάλιςθ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων που απαιτοφνται για τθν εκνικι πιλοτικι φάςθ.
Οι «LAY TEACHERS» ανζφεραν το γεγονόσ ότι όλεσ οι δυςκολίεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω
"λφκθκαν" βάςει ενόσ εφεδρικοφ ςχεδίου που περιλάμβανε επιπλζον χρόνο και επιπλζον
ςυμβουλζσ για μια "αςφαλι" διαδικτυακι διαδικαςία εκμάκθςθσ-πλοιγθςθσ».

ΕΛΛΑΔΑ
«Οι «LAY TEACHERS» αναφζρουν οριςμζνεσ δυςκολίεσ, παρζχοντασ παράλλθλα εκπαιδευτικό υλικό:
Οι εκπαιδευτζσ ανζφεραν ότι πιςτεφουν ότι το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα μπορεί να μθν
δζχεται εφκολα τζτοια είδθ υλικοφ, κυρίωσ λόγω τθσ ζλλειψθσ δομϊν.
Όπωσ αναφζρκθκε, θ μεγαλφτερθ δυςκολία είναι θ ζλλειψθ καλϊν και οργανωμζνων δομϊν για τθ
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ ςε μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα. Οι περιςςότεροι δάςκαλοι
είναι εκελοντζσ ςτθν πλειοψθφία τουσ και δεν είναι εκπαιδευμζνοι ι δεν ζχουν βαςικό πτυχίο. Ζτςι,
αυτζσ οι εκπαιδεφςεισ κα ιταν πολφ ςθμαντικζσ για αυτοφσ, προκειμζνου να βελτιωκεί το
εκπαιδευτικό τουσ υλικό και το γενικό ςφςτθμα.
Επιπλζον, ζνασ άλλοσ εκπαιδευτισ τόνιςε ότι οι δυςκολίεσ απορρζουν από το γεγονόσ ότι ζνασ
δάςκαλοσ που δεν ζχει αρκετι εμπειρία μπορεί να μθν κάνει πολφ καλόσ ςε ζνα βιωματικό
μακθςιακό περιβάλλον με τόςο δφςκολο κοινό, όπου θ ανάγκθ εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ είναι
ςθμαντικι και αποτελεί προτεραιότθτα.
Σζλοσ, ο εκπαιδευτισ ανζφερε μια πιο μεγάλθ δυςκολία ςχετικά με τισ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ
και τισ αςκιςεισ: ότι ςε κάποια ςθμεία, ίςωσ χρειάηονται περιςςότερα παραδείγματα».

ΙΣΑΛΙΑ
«Οι «LAY TEACHERS» δεν παρουςίαςαν κανζνα πρόβλθμα. Σο κφριο πρόβλθμα ςχετίηεται με τθν
παγκόςμια κατάςταςθ τθσ πανδθμίασ λόγω του COVID-19. Αυτι θ κατάςταςθ υποχρζωςε όλουσ
τουσ ανκρϊπουσ να υπακοφςουν ςε πολλοφσ περιοριςμοφσ και να μείνουν ςτο ςπίτι. Ζτςι, για
πολλοφσ «Lay Teachers» ιταν πραγματικά δφςκολο να διεξάγουν δια ηϊςθσ δραςτθριότθτεσ με
μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και ξζνουσ. Αυτό το πρόβλθμα επιλφκθκε χάρθ ςτθν προςαρμογι των
βιωματικϊν δραςτθριοτιτων που, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ζχουν γίνει διαδικτυακά».

Θα προτείνατε κάποια εκπαιδευτικι μζκοδο που χρθςιμοποιιςατε ςτθν πιλοτικι
φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»; Αν ναι, πείτε ςε τι ςυνειςφζρει.

ΙΠΑΝΙΑ
Οι «Lay Teachers» υπογράμμιςαν τθ ςυνάφεια τθσ βιωματικισ εκπαίδευςθσ και των εμπειρικϊν
προςεγγίςεων, όπου θ μάκθςθ προζρχεται από τισ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων. Αυτζσ οι
προςεγγίςεισ διευκολφνουν τθ δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. Η
βιωματικι εκπαίδευςθ επζτρεψε ςτουσ μακθτζσ να μεταφζρουν τισ γνϊςεισ που ζχουν μάκει ςε
πραγματικζσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ.
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Επιπλζον, οι ακόλουκεσ Βιωματικζσ Δραςτθριότθτεσ προτάκθκαν ρθτά από οριςμζνουσ
Εκπαιδευτικοφσ:
- Η μακρά, μυςτθριϊδθσ περιπζτεια
- Διαςκεδαςτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν γριγορθ εκμάκθςθ των γλωςςϊν
- Χριςθ του λεξιλογίου ςτο χϊρο εργαςίασ ςασ
- Ανακαλφπτοντασ τθν πόλθ
- Δζντρο των ςτερεοτφπων»

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Η μζκοδοσ RAI (Απάντα - Πζτα - Ρϊτα) εκτιμικθκε ιδιαίτερα επειδι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανά
πάςα ςτιγμι τθσ διδακτικισ δραςτθριότθτασ, μζςα από μια δια ηϊςθσ ι ομαδικι δραςτθριότθτα. Η
ανάγκθ για δυνατότθτα προςαρμογισ ςυηθτικθκε κατά τθ διάρκεια μιασ ςφντομθσ «διαδικτυακισ
ςυηιτθςθσ», αλλά θ καλφτερθ επιλογι για ςωςτι παράδοςθ αυτισ τθσ μεκόδου είναι να
εξθγιςουμε τισ επιπτϊςεισ τθσ πριν από τθν υλοποίθςι τθσ. Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ που
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS» βαςίηονταν ςε:
- Κίνθτρο
- Ευελιξία
- Ενςυναίςκθςθ
- Διαχείριςθ χρόνου
- Διαδικτυακζσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ για τθν εξομοίωςθ τθσ «ειςαγωγισ-ζνταξθσ» ςτθν εκνικι
γλϊςςα
- Ενδιαφζρον για τθ βιωςιμότθτα των προϊόντων κ.λπ.»

ΕΛΛΑΔΑ
«Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν ότι όλεσ οι μζκοδοι φαινόταν εξίςου ςθμαντικζσ για αυτοφσ και
ότι κα προςπακιςουν να τισ χρθςιμοποιιςουν. Ζνασ από τουσ εκπαιδευτζσ πρόςκεςε επίςθσ ότι θ
εκπαιδευτικι μεκοδολογία τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, θ οποία προωκικθκε μζςω του εκπαιδευτικοφ
υλικοφ «LAY TEACHERS», τθν βοικθςε πολφ να βελτιϊςει τθν προοπτικι τθσ για τθ βιωματικι
μάκθςθ και τθ ςθμαςία τθσ, κακϊσ είναι μια μζκοδοσ που χρθςιμοποιοφςε λιγότερο ςυχνά και
επζμενε ςτισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ».

ΙΣΑΛΙΑ
«Οι Ιταλοί «Lay Teachers» εκτιμοφςαν πραγματικά τθ μζκοδο που χρθςιμοποιικθκε για τθν
εφαρμογι πρακτικϊν δραςτθριοτιτων. Ζτςι, βρίςκουν ζναν νζο τρόπο ςυμμετοχισ μεταναςτϊν και
προςφφγων ςε δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν να τουσ διδάξουν τθν εκνικι γλϊςςα και να τουσ
δϊςουν πολιτιςτικζσ ςυμβουλζσ».

Ποια ιταν τα πλεονεκτιματα τθσ πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ «LAY
TEACHERS» κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ;

ΙΠΑΝΙΑ
Από αυτι τθν άποψθ, οι κακθγθτζσ απλϊν ανζφεραν τα εξισ:
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- Η μεκοδολογία του προγράμματοσ ιταν πραγματικά χριςιμθ για τθ ςυνεργαςία με μετανάςτεσ και
πρόςφυγεσ με πολφ χαμθλό επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ
- Οριςμζνεσ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ ιταν ιδιαίτερα χριςιμεσ για τθ δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, προωκϊντασ τα κίνθτρα των μεταναςτϊν και των προςφφγων
- Η πιλοτικι φάςθ επζτρεψε ςτουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ να μεταφζρουν τισ γνϊςεισ που
ζχουν μάκει ςε καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ
Οι μθ ςυμβατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ ζχουν προωκιςει τθν ενεργό ςυμμετοχι των μεταναςτϊν
και των προςφφγων».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Οι εκπρόςωποι-ςτόχοι τόνιςαν ότι τα πλεονεκτιματα τθσ πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ «LAY
TEACHERS» όςον αφορά τθ ςυνεργαςία-αλλθλεπίδραςθ με τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ
ιταν:
- Βελτιωμζνο επίπεδο επικοινωνίασ.
- Δυνατότθτα περαιτζρω ςυνεργαςίασ.
- Καλό επίπεδο κατανόθςθσ και ενδιαφζροντοσ από μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ (ιταν ανοιχτοί ςτο
να παρακολουκιςουν τθ διαδικτυακι ςυνεδρία και να μάκουν νζα πράγματα).
- Τψθλό επίπεδο ςυμμετοχισ κατά τθν εξιγθςθ-παρουςίαςθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ και των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων κ.λπ.
Η πιλοτικι φάςθ ιταν μια καλι «άςκθςθ» για τθν αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων εκπαιδευτικϊν
δεξιοτιτων και γνϊςεων και για να ςκεφτοφμε τισ όποιεσ βελτιϊςεισ».

ΕΛΛΑΔΑ
«ε αυτιν τθν ερϊτθςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν αρκετά ενδιαφζροντα και ςθμαντικά
πράγματα:
1. Ζνασ ςυμμετζχων είπε ότι αυτό το πρόγραμμα γενικά και οι εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ είναι
απαραίτθτεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ εκελοντζσ, κυρίωσ επειδι επειδι υπάρχουν
πολλοί Εκπαιδευτζσ / Εκπαιδευτικοί που δεν είναι «εκπαιδευμζνοι» και δεν ξζρουν πϊσ να
διαχειριςτοφν τζτοιεσ καταςτάςεισ, ενϊ οι μακθτζσ μπορεί να «μθν αποδίδουν» και δεν κα
βελτιϊνουν ςωςτά τισ δεξιότθτζσ τουσ επειδι το εκπαιδευτικό περιβάλλον απλά δεν τουσ
βοθκά.
2. Ζνασ άλλοσ εκπαιδευτισ ανζφερε ότι αυτι θ εκπαίδευςθ βοθκά ςτθν πρϊτθ επαφι με
μετανάςτεσ που δεν γνωρίηουν τθ γλϊςςα αλλά πρζπει να τθν μάκουν. Παρουςιάςτθκαν
πολλζσ κεωρίεσ που κα μποροφςαν να βοθκιςουν ςτθν πρϊτθ επαφι με τθν ξζνθ γλϊςςα.
3. Κάτι άλλο που τόνιςε ιταν ότι αυτι θ Εκπαίδευςθ και οι ςυνεδρίεσ τθσ ιταν μια εξαιρετικι
ευκαιρία να φζρουμε τον δάςκαλο και τουσ μακθτζσ πιο κοντά.
4. Σα πλεονεκτιματα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ που ανζφερε ζνασ ςυμμετζχων είναι
κυρίωσ το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτικοί / εκελοντζσ που εργάηονται με μετανάςτεσ κα
μποροφν πλζον να ζχουν μια εκπαιδευτικι βάςθ και οδθγό, βάςει των οποίων κα μποροφν
να οργανϊνουν το διάγραμμα των μακθμάτων τουσ και να προωκοφν τθν ενεργό
ςυμμετοχι.
Σζλοσ, όπωσ υπογράμμιςε ζνασ ςυμμετζχων, το πιο ςθμαντικό πλεονζκτθμα είναι ότι παρζχει πολφ
ενδιαφζρουςεσ πρακτικζσ αςκιςεισ που πρζπει να γίνουν ςτθν τάξθ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να
προωκθκεί θ ςθμαςία τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των μεταναςτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και
να κακορίςουν το μάκθμα μαηί με τον εκπαιδευτικό. φμφωνα με αυτιν, οι παραδοςιακζσ μζκοδοι
διδαςκαλίασ δεν φαίνονται πλζον εξίςου αποτελεςματικζσ από μόνεσ τουσ».
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ΙΣΑΛΙΑ
«Παρά τθν πανδθμικι κατάςταςθ που οφείλεται ςτον COVID-19, οι «LAY TEACHERS» ςυμμετείχαν
ςε δραςτθριότθτεσ ςε κζντρα καταφυγίων που είχαν τθ δυνατότθτα να προςεγγίςουν εφκολα
μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ. Οι «Lay Teachers»διλωςαν ότι θ υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ιταν
ζνασ καλόσ τρόποσ ενίςχυςθσ των ςχζςεων με τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ. Ήταν ζνασ
καινοτόμοσ τρόποσ κατανόθςθσ και εκμάκθςθσ τθσ εκνικισ γλϊςςασ. Επιπλζον, ιταν ζνα ςθμαντικό
εργαλείο για τθ δθμιουργία ομάδων των μακθτϊν».

Πωσ κα αξιολογοφςατε τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ πριν και μετά τθν πιλοτικι φάςθ
του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»; Γιατί;

ΙΠΑΝΙΑ
«Οι «Lay Teachers» ζκαναν μια πολφ κετικι αξιολόγθςθ μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πιλοτικι
φάςθ:
- Ζνιωκαν πιο ςίγουροι και ικανοί να εφαρμόςουν μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ για να
ειςαγάγουν τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ ςτθν εκνικι γλϊςςα
- Ζχουν εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ τουσ και το κεωρθτικό υπόβακρο ςε αυτόν τον τομζα
- Αντιλιφκθκαν πωσ είχαν βελτίωςθ ςτισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτζσ τουσ κατά τθν ειςαγωγι ςτθν
εκνικι γλϊςςα
- Ζχουν μάκει χριςιμεσ πλθροφορίεσ και ενδιαφζροντα προγράμματα και εργαλεία».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Οι «LAY TEACHERS» επιβεβαίωςαν ότι πριν από τθν πιλοτικι φάςθ είχαν κάποια ςυγκεκριμζνα
ςυναιςκιματα:
- Περιζργεια
- Φόβο ότι δεν μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτο περιεχόμενο που αναπτφχκθκε (αφομοίωςθ όλων
των πλθροφοριϊν).
- Αβεβαιότθτα όςον αφορά τισ διαδικτυακζσ απαιτιςεισ για τθν πιλοτικι φάςθ
Μετά τθν πιλοτικι φάςθ, οι εκπρόςωποι-ςτόχοι ομολόγθςαν ότι ζνιωςαν:
- Πιο ςίγουροι
- Ικανοποιθμζνοι με τον εαυτό τουσ.
- Ικανοποιθμζνοι με το ενδιαφζρον που δείχνουν οι άλλοι εμπλεκόμενοι κ.λπ.
Η διαδικαςία εξζλιξθσ πριν και μετά τθν πιλοτικι φάςθ ιταν ορατι χάρθ ςτθ μόνιμθ υποςτιριξθ που
δόκθκε ςε όςουσ ςυμμετείχαν».

ΕΛΛΑΔΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν μόνο κετικά πράγματα εδϊ:




«Νιϊκω ότι ζχω εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ μου και μου δόκθκαν ςυγκεκριμζνα εργαλεία που
ςίγουρα κα χρθςιμοποιιςω όποτε ζχω τθν ευκαιρία».
«Ήξερα ιδθ πράγματα από το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά τα περιςςότερα από αυτά ιταν
άγνωςτα για μζνα και εξελίχκθκα ςίγουρα ςτο κζμα».
«Χριςιμεσ πλθροφορίεσ προςτζκθκαν ςτθ γνϊςθ που είχα ιδθ."
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«Νομίηω ότι ζχω παρατθριςει προςωπικά μια μεγάλθ αλλαγι προσ το καλφτερο».
«Προςωπικά, πιςτεφω ότι υπιρξε μια μεγάλθ εξζλιξθ και ότι ζχω αποκτιςει πολλζσ νζεσ
γνϊςεισ».

ΙΣΑΛΙΑ
«Η αξιολόγθςθ των «LAY TEACHERS» μετά τθν πιλοτικι φάςθ ιταν πολφ κετικι. Πρϊτα από όλα
επειδι μακαίνουν να προςεγγίηουν τουσ μακθτζσ με καινοτόμεσ και μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ: λιγότερο βαρετό και πιο αποτελεςματικό μάκθμα. Δεφτερον, αιςκάνονται πιο
ςίγουροι επειδι βελτιϊνουν τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και διδαςκαλίασ τουσ».

Πϊσ κα αξιολογοφςατε τθ ςυνολικι ικανοποίθςθ-εκτίμθςθ των μεταναςτϊν και των
προςφφγων ςτθ πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»;

ΙΠΑΝΙΑ
«Οι Lay Teachers» αξιολόγθςαν τθν ικανοποίθςθ των μεταναςτϊν και των προςφφγων ωσ πολφ
υψθλι. Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ είχαν κίνθτρα και πρόςεχαν κατά τθν πιλοτικι φάςθ. Η
εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ του προγράμματοσ οδιγθςε ςε ενεργό ςυμμετοχι μεταναςτϊν και
προςφφγων».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Οι εκπρόςωποι-ςτόχοι αξιολόγθςαν τθ ςυνολικι εκτίμθςθ-ικανοποίθςθ των μεταναςτϊν και των
προςφφγων ςτθν πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS» ωσ «ικανοποιθτικι».
Χρειαηόταν πραγματικά χριςιμα υλικά που δεν κα τουσ κοφραηαν από πλθροφορίεσ που ιταν
δφςκολο να αφομοιωκοφν. Όλεσ οι αποφάςεισ λιφκθκαν από κοινοφ με βάςθ τθ ςυνεργαςία
μεταξφ εκπαιδευτϊν, μεταναςτϊν και προςφφγων. Με αυτόν τον τρόπο, προωκικθκε μια
προςζγγιςθ ςυνεργαςίασ και αλλθλεπίδραςθσ και το περιεχόμενο που ανζπτυξε θ κοινοπραξία του
προγράμματοσ ζφταςε όλεσ τισ αρχικζσ προςδοκίεσ».

ΕΛΛΑΔΑ
«Όλοι οι εκπαιδευτζσ τόνιςαν ότι άρεςε πολφ ςτουσ μετανάςτεσ και, ςτο μζλλον, επίςθσ, κα είναι
πολφ ικανοποιθμζνοι, κακϊσ αυτό το πρόγραμμα τουσ δίνει κίνθτρο και τουσ κάνει να ζχουν ενεργό
ςυμμετοχι».

ΙΣΑΛΙΑ
«Οι Ιταλοί «LAY TEACHERS» αξιολόγθςαν τθν ικανοποίθςθ των μεταναςτϊν και των προςφφγων με
πραγματικά κετικό τρόπο. Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ αιςκάνκθκαν πωσ είχαν περιςςότερεσ
δυνατότθτεσ και ευκφνεσ. υμμετείχαν ενεργά ςτθν πιλοτικι φάςθ και ενδιαφζρκθκαν επίςθσ για
τον γενικό ςτόχο του προγράμματοσ».
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χεδιαςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθν Ηλεκτρονικι Πλατφόρμα Ανοικτισ
Εκπαίδευςθσ και Ψθφιακισ Βάςθσ Δεδομζνων «LAY TEACHERS»
ΙΠΑΝΙΑ
«Όλοι οι κακθγθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι φάςθ ιταν πολφ ικανοποιθμζνοι με το
ςχεδιαςμό, τθ δομι και τθ χρθςτικότθτα τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ. Επιπλζον, θ ςυνδυαςτικι
προςζγγιςθ μάκθςθσ που ςυνδυάηει τθν θλεκτρονικι μάκθςθ με βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχει
λάβει μια πολφ κετικι αξιολόγθςθ όςον αφορά τθν αυτο-εμπλοκι».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Οι «LAY TEACHERS» ςυμφϊνθςαν ότι ο ςχεδιαςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθ διαδικτυακι
πλατφόρμα ανοιχτισ εκπαίδευςθσ και ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων «LAY TEACHERS» τουσ ζδωςε
πραγματικά τθ δυνατότθτα να αλλθλεπιδράςουν με το περιεχόμενο που αναπτφχκθκε. Η
πλατφόρμα ενζπνευςε τουσ εκπροςϊπουσ-ςτόχουσ να «ςχεδιάςουν» πλιρωσ τισ δικζσ τουσ
μεκόδουσ μάκθςθσ. Ομολόγθςαν ότι θ διαδικτυακι πλατφόρμα ενεργοποίθςε τα υπάρχοντα
μοντζλα διδαςκαλίασ για να αφομοιϊςει το δεδομζνο περιεχόμενο».

ΕΛΛΑΔΑ
«Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν «ΝΑΙ». Επιπλζον, οριςμζνοι από αυτοφσ τονίηουν ότι όςον
αφορά τθ δομι τθσ, θ πλατφόρμα είναι πολφ καλι και ότι θ διαδικτυακι μζκοδοσ εκπαίδευςθσ
είναι ςθμαντικι, ειδικά από τϊρα και ςτο εξισ λόγω COVID-19».

ΙΣΑΛΙΑ
«Οι «Lay Teachers» ζδειξαν ότι είναι πραγματικά ικανοποιθμζνοι από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα
ανοιχτισ εκπαίδευςθσ και τθν ψθφιακι βάςθ δεδομζνων. Ήταν πολφ εφκολθ ςτθ χριςθ. Μερικοί
από αυτοφσ διλωςαν ότι ιταν θ πρϊτθ φορά που χρθςιμοποίθςαν αυτό το είδοσ εργαλείου».
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υμπεράςματα
Ποια είναι τα ςυμπεράςματά ςασ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα και τθ χρθςιμότθτα τθσ Διαδικτυακισ
Πλατφόρμασ Ανοικτισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Ψθφιακισ Βάςθσ Δεδομζνων, του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων;

ΙΠΑΝΙΑ
- Σο «LAY TEACHERS» παρζχει μια χριςιμθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν ειςαγωγι-ζνταξθ
μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν εκνικι γλϊςςα.
- Η διαδικτυακι πλατφόρμα παρζχει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο χριςιμων εκπαιδευτικϊν πόρων
για άτυπουσ εκπαιδευτικοφσ που εργάηονται με μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ.
- Οι μθ ςυμβατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ προωκοφν τθν ενεργό ςυμμετοχι των μεταναςτϊν και των
προςφφγων ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.
- Η προςζγγιςθ ςυνδυαςτικισ μάκθςθσ του προγράμματοσ (θ θλεκτρονικι μάκθςθ ςε ςυνδυαςμό
με πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ) είναι πραγματικά αποτελεςματικι για να επιτφχει τον επικυμθτό
αντίκτυπο τόςο ςτουσ εκπαιδευτζσ όςο και ςτουσ ενιλικεσ ςυμμετζχοντεσ.

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Η αποτελεςματικότθτα και θ χρθςιμότθτα τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ τθσ Ανοικτισ
Εκπαίδευςθσ, τθσ ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων, του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και των πρακτικϊν
δραςτθριοτιτων εκτιμικθκαν ιδιαίτερα από τουσ «LAY TEACHERS».

ΕΛΛΑΔΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν:






"Αυτό το πρόγραμμα είναι πολφ χριςιμο και αξιοποιιςιμο."
"Είμαι πολφ ικανοποιθμζνοσ με αυτό το πρόγραμμα γιατί ζμακα κάτι περιςςότερο.”
"Χριςιμο περιεχόμενο για άτομα που κζλουν να αςχολθκοφν με το κζμα."
“Σο κφριο ςυμπζραςμά μου είναι ότι ςτθν Ελλάδα υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ για εκπαίδευςθ
αυτϊν των δαςκάλων και ιδιαίτερα των εκελοντϊν, κακϊσ τθ χρειάηονται πάρα πολφ. Ζτςι,
το επίπεδο των μακθμάτων και τθσ διδαςκαλίασ κα αναπτυχκεί ςε μεγάλο βακμό.”
"Είναι πολφ αποτελεςματικό και κα το ςυςτιςω ςε άλλουσ."

ΙΣΑΛΙΑ
«Από αυτι τθν εμπειρία, οι “Lay Teachers” διλωςαν ότι κζλουν να ςυμμετάςχουν ςτα μελλοντικά
μακιματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ».
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Ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ
Πωσ κα αξιολογοφςατε τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθ πιλοτικι φάςθ;

ΙΠΑΝΙΑ
«Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ παρείχαν μια πολφ κετικι αξιολόγθςθ ςτθν πιλοτικι φάςθ.
Βρικαν τισ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ που διεξιχκθςαν ενδιαφζρουςεσ και ςυναρπαςτικζσ.
Σουσ δόκθκαν κίνθτρα και ςυμμετείχαν ενεργά κατά τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων.
Η μακθςιακι διαδικαςία τουσ επζτρεψε να μεταφζρουν μερικζσ από τισ γνϊςεισ που ζχουν μάκει
ςε καταςτάςεισ τθσ πραγματικισ τουσ ηωισ».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ που παρακολοφκθςαν τθν θλεκτρονικι πιλοτικι ςυνεδρία
υπζκεςαν ότι θ ςυνολικι διαδικαςία μάκθςθσ ζφερε πολλά οφζλθ ςτο «εξατομικευμζνο ςτυλ
μάκθςισ» τουσ. Οι ερωτιςεισ τουσ απαντικθκαν, θ ςυνολικι μακθςιακι διαδικαςία ιταν
δομθμζνθ, μζςα ςτο χρόνο και βαςιςμζνο ςτθν ικανότθτά τουσ να αφομοιϊνουν τισ πλθροφορίεσ.
Εξζφραςαν ότι ζφερε επιπλζον πλεονεκτιματα από τθν άποψθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των
ςυμμετεχόντων. Αλλά το «γνωρίςτε ο ζνασ τον άλλον» ζδωςε τθν ευκαιρία να «μπείτε ςτον κόςμο
τθσ πλατφόρμασ».

ΕΛΛΑΔΑ
«Η πλειοψθφία των μεταναςτϊν / προςφφγων βρικε τισ δραςτθριότθτεσ και όλθ τθ μακθςιακι
διαδικαςία ενδιαφζρουςα, δυναμικι και εφκολθ ςτθν παρακολοφκθςθ. Επιπλζον, βρικαν τισ
δραςτθριότθτεσ ενδιαφζρουςεσ, διαδραςτικζσ, ενθμερωτικζσ (μεταξφ τθσ ομάδασ), διαςκεδαςτικζσ
και εφκολεσ. Όπωσ ανζφεραν όλοι, ιταν μια ωραία μακθςιακι διαδικαςία, που πιγε πολφ ομαλά.
Ήταν ςθμαντικό για αυτοφσ το γεγονόσ ότι ςυμμετείχαν ενεργά και όχι απλϊσ να ακοφςουν. Βρικαν
τισ αντίςτοιχεσ μεκόδουσ κατανοθτζσ και αποτελεςματικζσ. Όλοι εκτιμοφςαν το γεγονόσ ότι θ
μακθςιακι διαδικαςία ιταν βιωματικι και ότι είχαν τθν ευκαιρία να κατανοιςουν τθ κεωρία μζςω
πρακτικϊν αςκιςεων. Ζνασ ςυμμετζχων ανζφερε κάτι ςθμαντικό: «Μετά από αυτι τθ ςυνεδρία,
νιϊκω ότι θ ομάδα μασ είναι πιο ςυνδεδεμζνθ και ανοιχτι, χάρθ ςε αυτιν τθ διαδικαςία μάκθςθσ,
θ οποία ζδωςε ςτθν ομάδα και ςε μζνα νζεσ δεξιότθτεσ και ςκζψεισ». ε ςχζςθ με αυτό, ζνασ άλλοσ
ςυμμετζχων ανζφερε ότι θ μακθςιακι διαδικαςία ζδωςε τθν ευκαιρία για προβλθματιςμό».

ΙΣΑΛΙΑ
«Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ εκτίμθςαν τισ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ που δοκιμάςτθκαν
κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ φάςθσ.
Επιπλζον, ιταν υποχρεωμζνοι να δοκιμάςουν τισ δραςτθριότθτεσ όχι μόνο δια ηϊςθσ αλλά και
διαδικτυακά, λόγω τθσ πανδθμικισ κατάςταςθσ που οφείλεται ςτον COVID-19.
Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ ςυμμετείχαν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ και τισ υλοποίθςαν με
ενκουςιαςμό. Ήταν πακιαςμζνοι με τισ δραςτθριότθτεσ, επειδι μακαίνουν τθν εκνικι γλϊςςα
μζςω παιχνιδιϊν και πολιτιςτικϊν αςκιςεων».
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Θεωρείτε ότι θ πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS», ςασ βοικθςε; Γιατί;

ΙΠΑΝΙΑ
«Όλοι οι μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ που εμπλζκονται ςτθν πιλοτικι φάςθ ζχουν ςθμειϊςει
βελτίωςθ ςτισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
Ζνιωςαν αυτοπεποίκθςθ και τουσ δόκθκε κίνθτρο κατά τθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ που
πραγματοποιικθκε.
Η βιωματικι δραςτθριότθτα «Ανακάλυψθ τθσ πόλθσ» τουσ βοικθςε να αυξιςουν τθ γλωςςικι τουσ
γνϊςθ ςε καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ.
Η βιωματικι δραςτθριότθτα «Δζντρο των ςτερεοτφπων» τουσ ϊκθςε να μάκουν περιςςότερα για
τθν πολιτιςτικι ποικιλομορφία και τα ςτερεότυπα, κακϊσ και να βελτιϊςουν τισ επικοινωνιακζσ
τουσ δεξιότθτεσ».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ υπζκεςαν ότι το περιεχόμενο από τθν διαδικτυακι πλατφόρμα
τουσ βοικθςε να βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ τουλάχιςτον ςε οριςμζνα επίπεδα. Η
πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS» ενκάρρυνε τουσ δικαιοφχουσ-ςτόχουσ να είναι
ευζλικτοι ςτθ ςκζψθ τουσ. Σο εκπαιδευτικό περιεχόμενο τουσ ϊκθςε να βρουν κατάλλθλεσ
εναλλακτικζσ λφςεισ ςτα προβλιματά τουσ. Οι Πρακτικζσ Δραςτθριότθτεσ και όλα τα άλλα υλικά του
προγράμματοσ διευκόλυναν πραγματικά τθ διαδικαςία μάκθςθσ των μεταναςτϊν και των
προςφφγων ειδικά επειδι αναπτφχκθκαν για να «ενιςχφςουν» τουσ υπάρχοντεσ πόρουσ».

ΕΛΛΑΔΑ
«Σα ςχόλια ενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςχετικά με αυτιν τθν ερϊτθςθ ςυνοψίηουν ουςιαςτικά
όλα όςα ειπϊκθκαν: «ίγουρα! Λόγω του πϊσ ςχεδιάςτθκε και εκτελζςτθκε θ ςυνεδρία, ζχω τϊρα
περιςςότερθ ζμπνευςθ». Ζτςι, οι περιςςότεροι από τουσ ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι θ πιλοτικι
ςυνεδρία τουσ βοικθςε πραγματικά να βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Οι
ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν επίςθσ ότι οι τεχνικζσ ομαδικισ εργαςίασ και βιωματικισ μάκθςθσ
βοικθςαν ςτθ διαδικαςία εκμάκθςθσ γλωςςϊν, κακϊσ «ιταν ςθμαντικό να μάκουμε μζςω τθσ
εμπειρίασ». Πολλοί ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν επίςθσ τουσ ενκάρρυνε να ςυνεχίςουν να μακαίνουν
και να εξαςκοφν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Οριςμζνοι ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι δεν είχαν το
χρόνο να αιςκανκοφν τθ διαφορά ςτθ βελτίωςθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων τουσ, κακϊσ πίςτευαν
ότι θ ςυνεδρία ιταν ςφντομθ και δεν είχαν χρόνο να «εμβακφνουν» τισ γνϊςεισ τουσ. Ωςτόςο,
ανζφεραν ότι ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ χρονικά μακθςιακισ διαδικαςίασ, πιςτεφουν ότι κα
βελτιϊςουν πραγματικά τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ, κακϊσ οι πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ ιταν
επαρκείσ».

ΙΣΑΛΙΑ
«Όλοι οι μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και ξζνοι που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι φάςθ των πρακτικϊν
δραςτθριοτιτων διλωςαν ότι βελτίωςαν τισ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ και επίςθσ τισ πολιτιςτικζσ
τουσ ικανότθτεσ. Μετά τισ αςκιςεισ που ζγιναν, οι μακθτζσ (μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και ξζνοι)
αιςκάνκθκαν πιο παρακινθμζνοι και ςίγουροι».
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Ποια ιταν τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS» ςτο
κομμάτι των ικανοτιτων και των γνϊςεων;

ΙΠΑΝΙΑ
«Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ πζτυχαν τα ακόλουκα αποτελζςματα:
- Αυξθμζνο κίνθτρο για εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ
- Αυξθμζνο κίνθτρο για ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικά μακιματα
- Βελτίωςθ των εκνικϊν γλωςςικϊν δεξιοτιτων τουσ
- Γνϊςεισ που αποκτικθκαν ςχετικά με τθν πολιτιςτικι ποικιλομορφία και τα ςτερεότυπα
- Αποκτικθκε κίνθτρο για τθ βελτίωςθ των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων τουσ».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«φμφωνα με τα ςχόλια που ςυλλζχκθκαν από μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ, τα αποτελζςματα τθσ
πιλοτικισ φάςθσ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS» όςον αφορά τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ
που αποκτικθκαν ιταν τα ακόλουκα:
- Αυξθμζνο επίπεδο αυτοπεποίκθςθσ.
- Περιςςότερα κίνθτρα.
- Πθγζσ ζμπνευςθσ όςον αφορά τα διαδικτυακά εργαλεία και τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ.
- Βελτιωμζνθ γνϊςθ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των ικανοτιτων, τθν αναγνϊριςθ των «μακθςιακϊν
κενϊν» και τθν εξεφρεςθ λφςεων για τθν κάλυψθ αυτϊν των κενϊν κ.λπ.»

ΕΛΛΑΔΑ
«Οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν τα ακόλουκα, με βάςθ πάντα τθ φφςθ και τισ ζννοιεσ των πρακτικϊν
δραςτθριοτιτων που παρουςιάςτθκαν:
1. Γνϊςθ γφρω από τθν ζννοια των ςτερεοτφπων και τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ και τθ
ςθμαςία τουσ.
2. Δεξιότθτεσ γφρω από τθν ομαδικι εργαςία και πϊσ λειτουργοφν οι άνκρωποι μεμονωμζνα
αν και αποτελοφν διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ.
3. Οι δραςτθριότθτεσ βελτίωςαν τισ δεξιότθτεσ οριςμζνων ςυμμετεχόντων.
4. υνεργαςία, επικοινωνία.
5. Εμπάκεια, κατανόθςθ των ανθςυχιϊν και των φόβων των ανκρϊπων και οικοδόμθςθ
εμπιςτοςφνθσ μζςω τθσ ομαδικισ εργαςίασ.
6. Αυτοπεποίκθςθ.
Ζνασ ςυμμετζχων ανζφερε ότι δεν απζκτθςε δεξιότθτεσ οφτε γνϊςθ, αλλά του ζδωςε ιδζεσ για το τι
να κάνει για να αποκτιςει περιςςότερεσ δεξιότθτεσ. Επιπλζον, ζνασ άλλοσ ςυμμετζχων τόνιςε το
γεγονόσ ότι παρόλο που δεν απζκτθςε νζεσ δεξιότθτεσ, εμβάκυνε δεξιότθτεσ ςτισ οποίεσ ιταν ιδθ
καλόσ και τισ βελτίωςε ακόμθ περιςςότερο».

ΙΣΑΛΙΑ
«Φτάςαμε ςε πολλά κετικά αποτελζςματα χάρθ ςτθν πιλοτικι φάςθ των πρακτικϊν μασ
δραςτθριοτιτων. Οι μακθτζσ (μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και ξζνοι) απζκτθςαν καλζσ γλωςςικζσ και
πολιτιςτικζσ ικανότθτεσ που τουσ επιτρζπουν να αιςκάνονται πιο ςίγουροι για τον εαυτό τουσ και
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να παρακινιςουν τουσ μακθτζσ να μάκουν περιςςότερα. Επίςθσ, βελτίωςαν τισ επικοινωνιακζσ τουσ
δεξιότθτεσ και χάρθ ςτθν άςκθςθ «Χριςθ του λεξιλογίου ςτον χϊρο εργαςίασ ςασ» οι μακθτζσ
μακαίνουν ζνα ςυγκεκριμζνο λεξιλόγιο που κα χρθςιμοποιιςουν ςτθν αγορά εργαςίασ . Επιπλζον,
χάρθ ςτισ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν μζροσ κοινωνικοποιικθκαν, για παράδειγμα
χάρθ ςτθν άςκθςθ «Δζντρο των ςτερεοτφπων».

Πιςτεφατε ότι ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ LAY TEACHERS τθσ ανοιχτισ
εκπαίδευςθσ και τθσ ψθφιακισ βάςθσ ιταν ελκυςτικόσ και ανταποκρινόταν ςτισ
μακθςιακζσ ςασ ανάγκεσ?

ΙΠΑΝΙΑ
«Η διαδικτυακι πλατφόρμα παρουςιάςτθκε εν ςυντομία ςε μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ και τθ
βρικαν ενδιαφζρον. Ωςτόςο, κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ διαδικαςίασ αςχολικθκαν κυρίωσ με
τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Αναλφοντασ τα ςχόλια που ζκαναν όλοι οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ, κεϊρθςαν ότι ο
ςχεδιαςμόσ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ «LAY TEACHERS» για ανοικτι εκπαίδευςθ και τθσ
ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων ιταν ενδιαφζρων και ανταποκρινόταν ςτισ (τουλάχιςτον βαςικζσ)
μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ».

ΕΛΛΑΔΑ
«Η πλατφόρμα «LAY TEACHERS» παρουςιάςτθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Όλοι βρικαν τθν πλατφόρμα
ενδιαφζρουςα. Οι ενότθτεσ που παρουςιάςτθκαν αναφζρκθκε ότι ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ
και τισ μακθςιακζσ τουσ επικυμίεσ».

ΙΣΑΛΙΑ
«Ειλικρινά, αφοφ οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ ζδειξαν ενδιαφζρον για το πρόγραμμα, τουσ
παρουςιάηουμε τθν διαδικτυακι πλατφόρμα ωσ ζνα από τα αποτελζςματα του προγράμματοσ. Σο
βρικαν μια καλι δουλειά και καλά ανεπτυγμζνθ».

Σι μάκατε από τθν πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»;

ΙΠΑΝΙΑ
«Αυτά είναι τα κφρια διδάγματα που ζχουν αποκομίςει μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ που
εμπλζκονται ςτθν πιλοτικι φάςθ:
- Η εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ μπορεί να τουσ βοθκιςει όχι μόνο να βρουν
δουλειά αλλά και να βελτιϊςουν τθν κοινωνικι ζνταξι τουσ ςε ςχετικά κζματα όπωσ: πρόςβαςθ ςε
υπθρεςίεσ υγείασ, υποςτιριξθ ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ, ςυμμετοχι ςε κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ, ςυμμετοχι ςτισ κοινότθτζσ τουσ κ.λπ.
- Αιςκάνονται τϊρα πιο παρακινθμζνοι να ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ ενθλίκων
- Είναι πιο ενιμεροι για το πϊσ τα ςτερεότυπα επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνία τθσ
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χϊρασ υποδοχισ και πϊσ θ πολιτιςτικι πολυμορφία μπορεί να γίνει κατανοθτι
- Καταλαβαίνουν τθ ςθμαςία τθσ βελτίωςθσ των εκνικϊν γλωςςικϊν τουσ δεξιοτιτων, των
επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων και άλλων δεξιοτιτων (όπωσ ομαδικι εργαςία, ςυνεργαςία,
προβλθματιςμόσ)»

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυνολικι ανατροφοδότθςθ που ςυγκεντρϊκθκε, μποροφν να
επιςθμανκοφν τα ακόλουκα «διδάγματα»:
- Να κερδίςετε περιςςότερα από το να δϊςετε (όςον αφορά το περιεχόμενο, τισ δραςτθριότθτεσ
που αναπτφχκθκαν κ.λπ.).
- Δυνατότθτα εξάςκθςθσ
- Εξοικείωςθ με το διαδικτυακό περιβάλλον
- Κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ δια βίου μάκθςθσ ·
- Να ειςπράττει τισ διαφορζσ με κετικό τρόπο.
- Κατανόθςθ εποικοδομθτικισ ανατροφοδότθςθσ
- Καλφτερα προετοιμαςμζνοι για ςυνεργαςία με εκπαιδευτζσ / εκπαιδευτικοφσ / εκελοντζσ κ.λπ.».

ΕΛΛΑΔΑ
«ε αυτιν τθν ερϊτθςθ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ διλωςαν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που
αποκτικθκαν. Ωςτόςο, θ πλειονότθτα των ςυμμετεχόντων ανζφερε και άλλα πράγματα, ςε
ςυνάρτθςθ με τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ που παρουςιάςτθκαν:
1. Κατανοϊ καλφτερα τουσ ανκρϊπουσ γφρω μου και είμαι πιο ανοιχτόμυαλοσ.
2. Είμαι ενεργθτικόσ ακροατισ για να μθ κάνω υποκζςεισ και γνωρίηω πόςο ςθμαντικι είναι
αυτι θ ικανότθτα.
3. Μερικά ςτερεότυπα που αναφζρκθκαν ςτθ δραςτθριότθτα «Δζντρο των ςτερεοτφπων» π.χ.
το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ αντιμετωπίηουν ςτερεότυπα λόγω του φφλου τουσ.
4. Επιπλζον, αναφζρκθκε ότι οι ςυμμετζχοντεσ καταλάβαιναν καλφτερα τθ ςθμαςία του να
μθν κρίνονται και να μθν ςυμπεριφζρονται / να ςυμπεριφζρονται βάςει ςτερεοτυπικϊν
ςκζψεων και πεποικιςεων.
5. Για να αλλθλεπιδράςετε περιςςότερο με τθν ομάδα και με τουσ ανκρϊπουσ γφρω ςασ
γενικά.
6. Βελτίωςθ των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων και τθσ ςυνεργαςίασ.
7. Σο γεγονόσ ότι όταν οι άνκρωποι αιςκάνονται αςφαλείσ ςε μια ομάδα, τείνουν να γίνουν
πιο ανοιχτοί και να ςυηθτιςουν τισ ανθςυχίεσ τουσ, όπωσ οι δραςτθριότθτεσ και ο
προβλθματιςμόσ τουσ ςε ςχζςθ με αυτζσ.
8. Πολλοί ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν επίςθσ ότι διλωςαν ότι για ζναν δάςκαλο είναι
απαραίτθτο να είναι ενεργθτικόσ ακροατισ, προκειμζνου να κατανοιςει ςε βάκοσ τα
κζματα και τισ ανθςυχίεσ των μεταναςτϊν / προςφφγων».

ΙΣΑΛΙΑ
«Οι μακθτζσ (μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και ξζνοι) που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι φάςθ των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων ζμακαν νζεσ λζξεισ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ. Ζνιωςαν να
ςυμμετζχουν περιςςότερο».

Θα ςυνιςτοφςατε τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ανοιχτισ εκπαίδευςθσ, τθ ψθφιακι βάςθ
δεδομζνων, το περιεχόμενο κατάρτιςθσ και τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ του
προγράμματοσ «LAY TEACHERS» ςε άλλουσ μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ; Γιατί;
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ΙΠΑΝΙΑ
«Όλοι οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ που εμπλζκονται ςτθν πιλοτικι φάςθ κα ςυνιςτοφςαν αυτιν
τθν εμπειρία ςε άλλουσ μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ. Ζνιωςαν ότι ζχουν βελτιϊςει τισ επικοινωνιακζσ
τουσ δεξιότθτεσ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ και ζχουν απολαφςει τθ διαδικαςία».

ΡΟΤΜΑΝΙΑ
«Όλοι οι μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ που παρακολοφκθςαν τθν θλεκτρονικι πιλοτικι ςυνεδρία
ομολόγθςαν ότι κα ςυνιςτοφςαν τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ανοικτισ εκπαίδευςθσ, τθ ψθφιακι
βάςθ δεδομζνων, το περιεχόμενο κατάρτιςθσ και τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ
«LAY TEACHERS» ςε άλλουσ μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ. Γιατί; Επειδι αυτά είναι πολφτιμα και
δίνουν τθν ευκαιρία να εξελιχκοφν μζςω απλϊν αλλά αποτελεςματικϊν δραςτθριοτιτων».

ΕΛΛΑΔΑ
«Η εκπαιδευτικι πλατφόρμα «LAY TEACHERS» παρουςιάςτθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, με τα κφρια
μζρθ τθσ, εκτόσ από τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ζτςι, ςχετικά με αυτό το ερϊτθμα, θ πλειοψθφία
των ςυμμετεχόντων απάντθςε κετικά.
Όςον αφορά τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν περιςςότερο οι μακθτζσ,
ανζφεραν ότι ςίγουρα κα ςυνιςτοφςαν αυτζσ, κακϊσ ιταν ενδιαφζρουςεσ, κατάλλθλα
ςχεδιαςμζνεσ και τουσ δίδαξαν δεξιότθτεσ. Επιπλζον, πιςτεφουν ότι οι πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ
προωκοφν τθ δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ και ανοιχτόμυαλου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ».

ΙΣΑΛΙΑ
«Οι μακθτζσ (μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και ξζνοι) που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι φάςθ των
πρακτικϊν δραςτθριοτιτων δεςμεφτθκαν και είχαν κίνθτρα. υμμετείχαν ενεργά επειδι οι
δραςτθριότθτεσ παρουςιάςτθκαν με επαγγελματιςμό. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο ςίγουρα κα
προτείνουν τθν διαδικτυακι πλατφόρμα ανοικτισ εκπαίδευςθσ, τθ ψθφιακι βάςθ δεδομζνων, το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»
ςτουσ ξζνουσ φίλουσ, ςυγγενείσ και γνωςτοφσ τουσ».
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ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςχόλια που ελιφκθςαν ςε εκνικό επίπεδο ςε κάκε ςυμμετζχουςα
χϊρα, μπορεί να αποδειχκεί ότι οι «LAY TEACHERS» «πζτυχαν» όλουσ τουσ ςτόχουσ.
Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οι ςυςτάςεισ του προγράμματοσ «LAY TEACHERS»
προϊκθςαν μια προςπάκεια ςυνεργαςίασ, με πολφτιμεσ ςυνειςφορζσ και ςυμβολι από τα
ιδρφματα-εταίρουσ που εργάηονται ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ςυμβάλλοντασ
ςτθν ειςαγωγι-ζνταξθ μεταναςτϊν και προςφφγων ςε εκνικζσ γλϊςςεσ ςτθν εκπαίδευςθ
ενθλίκων. Η κοινοπραξία αποτελείται από ιδρφματα από τθν Ιςπανία - INFODEF και LBP, τθ
Ρουμανία - CPIP, τθν Ελλάδα - IASIS, τθν Ιταλία - CEIPES και τθν Ιρλανδία - InnoQuality
Systems.
Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτϊν των κατευκυντιριων γραμμϊν ςυνζβαλαν ςτθν προϊκθςθ των
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, των ζργων και των δραςτθριοτιτων που αποςκοποφν ςτθν
ειςαγωγι-ζνταξθ των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ ςτθν
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Η ςυνεργαςία χρθςιμοποίθςε πολφτιμεσ ςτρατθγικζσ για τθν
ενίςχυςθ τθσ επίτευξθσ ποιοτικϊν προςεγγίςεων για υπζρβαςθ των προςδοκιϊν των
ςτόχων του προγράμματοσ.
«Οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ (που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι ςυνεδρία)
επιβεβαίωςαν ότι το πρόγραμμα «LAY TEACHERS» είναι κάτι περιςςότερο από
ευπρόςδεκτο για αυτοφσ ςτθ διαδικαςία ειςαγωγισ-ζνταξθσ ςτθν εκνικι γλϊςςα. Ο τρόποσ
εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ μιασ χϊρασ υποδοχισ δεν είναι κακόλου
εφκολοσ, οπότε εκτιμάται θ πρόςκετθ υποςτιριξθ (ειδικά δωρεάν)». (Σα ςχόλια
ςυλλζχκθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ διαδικαςίασ).
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