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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τον Δεκέμβριο του 2018, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαφή με Skype -

βιντεοσυνομιλία με όλους τους εταίρους του προγράμματος IHAVET.

Ουσιαστικά έγινε μια πρώτη γνωριμία, με σύντομη περιγραφή του κάθε

οργανισμού ή σχολικής μονάδας καθώς και του ρόλου του προσώπου επαφής

- contact person. Έπειτα, έγινε σύντομη παρουσίαση και περιγραφή του

προγράμματος IHAVET+ από το συντονιστή του προγράμματος Gabriele

Sospiro. Επίσης, καθορίστηκαν οι δίαυλοι επικοινωνίας, η οικονομική

διαχείριση του προγράμματος και το πρόγραμμα δια ζώσης συναντήσεων.

Αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά

προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες: την

κοινωνική ένταξη - ιδιαίτερα την κοινωνική ένταξη των ατόμων με

μεταναστευτικό υπόβαθρο



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
• α) Οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν συμμετέχουν επαρκώς στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Νιώθουν τον εαυτό τους περισσότερο ως αντικείμενο παρά

ως υποκείμενο (Πρόβλημα 1).

• β) Οι πολυάσχολοι γονείς μετανάστες, ειδικά εκείνοι που προέρχονται από μειονεκτικά

περιβάλλοντα και χώρες, βλέπουν την εκπαίδευση των παιδιών τους ως ένα άλλο

πρόβλημα (και ως εκ τούτου αναθέτουν τα πάντα σε δασκάλους και

εκπαιδευτές/υπηρεσίες νεολαίας). Σπάνια εξετάζουν πώς μια προληπτική στάση

μπορεί να βοηθήσει στην εκπαιδευτική απόδοση των παιδιών τους (Πρόβλημα 2).

• γ) Όσον αφορά τις ανάγκες των οργανισμών, οι δάσκαλοι και οι

εκπαιδευτές/εργαζόμενοι για νέους έχουν τη δική τους μεθοδολογία και μεθόδους

εργασίας που τους εμποδίζουν, συχνά, να έχουν μια πιο μικτή προσέγγιση

διδασκαλίας/κατάρτισης σε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (Πρόβλημα 3).



ΣΤΟΧΟΙ

Έτσι, σύμφωνα με τη γενική πολιτική του Προγράμματος Erasmus+, στόχος

αυτής της πρότασης είναι να μειωθεί το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης της

εκπαίδευσης των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο (Γενικός Στόχος).

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο στόχο του προγράμματος, θέλουμε να

αναπτύξουμε ένα εργαλείο που να υποστηρίζει μαθητές και γονείς με

μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς και δασκάλους/εκπαιδευτές/εργαζομένους

που ασχολούνται με νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.



ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
• Το πρώτο αποτέλεσμα θα είναι να εμπλέκονται περισσότερο οι μαθητές με

μεταναστευτικό υπόβαθρο στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντάς τους τη
δύναμη να επηρεάζουν τις αποφάσεις τους για την εκπαίδευσή τους.

• Το δεύτερο αποτέλεσμα θα κάνει τους πολυάσχολους γονείς μετανάστες, ειδικά
εκείνους που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα και χώρες, να έχουν μια
πιο προορατική στάση ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τις εκπαιδευτικές
επιδόσεις των παιδιών τους.

• Το τελευταίο αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί, το οποίο είναι και αυτό που
απαντά κυρίως στις ανάγκες των οργανισμών, είναι να παράσχει στους δασκάλους
(στα σχολεία) και στους εκπαιδευτές/εργαζομένους για νέους (σε κέντρα
κατάρτισης και νεολαίας) μια πιο μικτή διδασκαλία/κατάρτιση για την προσέγγιση
σε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.



ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων θα φέρει στη συνέχεια την επίτευξη του

συγκεκριμένου στόχου αυτής της πρότασης έργου που συνίσταται στην

ανάπτυξη ενός εργαλείου (toolkit) που θα αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Ολιστική

Προσέγγιση σε ένα Επικυρωμένο Ευρωπαϊκό Εργαλείο (IHAVET).



ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Lead partner: ECEPAA (Belgium) 

Agrupamento de Escolas de Silves (Portugal) 

CIEP ASBL: (Belgium) 

CONNGI: (Italy) 

Eurocircle Association: (France) 

First Private School Leonardo da Vinci: (Bulgaria) 

Caritas: (Norway) 

The 2nd Vocational High School of Katerini: (Greece) 



Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – IHAVET.EU



ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ FACEBOOK
• https://www.facebook.com/2epalihavet

• https://www.facebook.com/Ihavet-

429033191220482

https://www.facebook.com/2epalihavet
https://www.facebook.com/Ihavet-429033191220482


ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

• https://2epal-

kater.pie.sch.gr/2epal/index.php/el/

drastiriotites/europaika-

programmata/erasmus-2018-

2020/earsmus-ihavet

https://2epal-kater.pie.sch.gr/2epal/index.php/el/drastiriotites/europaika-programmata/erasmus-2018-2020/earsmus-ihavet


ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• Δημιουργία ερωτηματολογίων αποτύπωσης της γνώμης των μαθητών, των γονέων, των 

εκπαιδευτών

• Μετάφραση των ερωτηματολογίων σε όλες τις γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών

• Ψηφιοποίηση των ερωτηματολογίων για την διαδικτυακή υποβολή τους

• Συνέντευξη σε βάθος από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

• Όλοι οι μαθητές (100%) έρχονται στο σχολείο με λεωφορείο 

• Περίπου το 80% των μαθητών πιστεύουν ότι έχουν μια φυσιολογική σχέση με τους 
δασκάλους τους 

• Το 23% είχε κάποια στιγμή σύγκρουση με έναν δάσκαλο λόγω της στάσης του/της 

• Οι μισοί μαθητές (52%) απάντησαν ότι κάποια στιγμή έχουν υποστεί εκφοβισμό 

• Περίπου το 70% των μαθητών απάντησε ότι θέλει να αλλάξει κάτι στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 

• Όλοι οι μαθητές (100%) απάντησαν ότι μένουν με την οικογένειά τους 

• Περίπου το 20% των μαθητών δεν μένει και με τους δύο γονείς τους 

• Περίπου το 90% των μαθητών απάντησε ότι επιλέγουν το σχολείο τους μαζί με τους γονείς 
τους 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
• Το 94% των γονέων έχει δουλειά είτε μερικής είτε πλήρους απασχόλησης 

• Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται σε μια ανειδίκευτη εργασία 

• Το 40% των γονέων έχει κάποια προβλήματα με τη γλώσσα, είτε στην ομιλία, είτε στη 

γραφή ή ακόμα και στην ανάγνωση 

• Μόνο οι μισοί από αυτούς γνωρίζουν τους δασκάλους του μαθητή Λιγότερο από το 20% 

συμμετέχει στις εκλογές των συλλογικών οργάνων 

• Οι μισοί γονείς απάντησαν ότι ο δάσκαλος είναι άνθρωπος που πρέπει να σεβαστεί 

• Πάνω από το 50% απάντησαν ότι θέλουν το παιδί τους να πάει στο Πανεπιστήμιο 

• Περίπου το 60% απάντησαν ότι θέλουν να αλλάξουν κάτι στην εκπαίδευση 

• Πάνω από το 70% απάντησε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει επαρκείς δεξιότητες για 

την αγορά εργασίας 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
• Περίπου το 60% των δασκάλων δεν έχουν συγκεκριμένες δεξιότητες για να διδάξουν 

μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

• Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι (εκτός από έναν) απάντησαν ότι λαμβάνουν υπόψη προηγούμενες 

εμπειρίες ή/και δεξιότητες των παιδιών 

• Όσον αφορά τις δυσκολίες που έχουν οι μετανάστες μαθητές, οι περισσότεροι καθηγητές 

απάντησαν ότι τα προβλήματα σχετίζονται με τη γλώσσα. 

• Το 90% των δασκάλων απάντησε ότι τα παιδιά μεταναστών ενσωματώθηκαν στην τάξη 

• Το 80% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι η σχέση με γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο είναι σπάνια 

• Το 95% των δασκάλων απάντησε ότι ενημερώνει τους γονείς για τους στόχους που πέτυχαν 

τα παιδιά τους 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , RUSE



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων στην Κατερίνη, μαθητές, γονείς και

εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν το IHAVET Toolkit και να

ανακαλύψουν προβλήματα αλλά και λύσεις που έχουν διατυπωθεί σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από εκτενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη

χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

*Πρέπει να σημειωθεί ότι η εργαλειοθήκη (toolkit) μεταφράστηκε και 

εκτυπώθηκε σε όλες τις γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών. 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ



Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ





ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ



ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας


