
Με χαρά ανακοινώνουµε την έναρξη
λειτουργίας της πλατφόρµας Parents Engage!

 
Το ParentsEngage - Χτίζοντας γέφυρες µεταξύ των σχολείων και των γονέων
µεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη είναι ένα διετές έργο που χρηµατοδοτείται
από το πρόγραµµα Erasmus+, το οποίο αποσκοπεί αρχικά στην ενίσχυση των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την προώθηση παραγωγικών δεσµών µε τις
οικογένειες των µαθητών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο και στην υποστήριξη της
συµµετοχής των αλλοδαπών γονέων στην εκπαιδευτική σταδιοδροµία των παιδιών
τους, βελτιώνοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και καταπολεµώντας τη
σχολική διαρροή των µαθητών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο.

Η αυξηµένη ροή µεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσµών από το 2015 έχει
‘φωτίσει’ τη σηµασία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε διαπολιτισµικές
δεξιότητες µε σκοπό την υποστήριξη των παιδιών µεταναστών και των γονέων τους
στην προσπάθεια ενσωµάτωσής τους και την αποφυγή καθυστέρησης εκπαιδευτικών
επιτευγµάτων των µαθητών µεταναστών. Επί του παρόντος, οι εκπαιδευτικοί των
σχολείων δυσκολεύονται να εργαστούν σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα και οι
µαθητές µετανάστες και πρόσφυγες τείνουν να σηµειώνουν χαµηλότερες ακαδηµαϊκές
επιδόσεις σε σύγκριση µε τους µη-µετανάστες µαθητές.

Ως εκ τούτου, ο στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των
εκπαιδευτικών στην προώθηση αποδοτικών σχέσεων µε τις οικογένειες µεταναστών
και προσφύγων για την αντιµετώπιση της πρόωρης σχολικής διαρροής. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αναπτύξουµε ένα χρήσιµο και ολοκληρωµένο
πακέτο διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται 

Χτίζοντας γέφυρες
µεταξύ των σχολείων
και των γονέων
µεταναστών και
προσφύγων

Ενημερωτικό δελτίο του έργου 

https://www.instagram.com/cesie.ngo/
https://www.youtube.com/channel/UCjcQpd8tm-wHmhYwg--8Arw
https://www.facebook.com/cesie.ngo
https://www.linkedin.com/company/cesie/
https://twitter.com/cesieong


για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην συνεργασία µε τους
µετανάστες και τους πρόσφυγες µαθητές και τις οικογένειές τους.

Επίσης, θα δηµιουργηθεί ένας ενηµερωτικός οδηγός για τους
γονείς που θα τους καθοδηγήσει στο τοπικό σχολικό σύστηµα
προκειµένου να υποστηρίξουν την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Επί του παρόντος, η κοινοπραξία του έργου εργάζεται πάνω στη
συλλογή καινοτόµων πρακτικών φορείς της κοινωνίας των
πολιτών και από σχολεία σχετικά µε τη γονεϊκή συµµετοχή στις
χώρες εταίρους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι καινοτόµες
πρακτικές θα είναι διαθέσιµες για δωρεάν λήψη από την
πλατφόρµα του έργου µέχρι τις αρχές του φθινοπώρου. 

Η πλατφόρµα Parents Engage θα λειτουργήσει ως ένας
διαδικτυακός πυρήνας γνώσης, µια Ανοικτή Εκπαιδευτική Πηγή
όπου εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι θα συµµετέχουν για να
γνωρίσουν αµοιβαία και να υιοθετήσουν διαφορετικές
εκπαιδευτικές στρατηγικές που διευκολύνουν τη συµµετοχή των
γονέων στη ζωή των µαθητών.

Ακολουθήστε την Πλατφόρµα Parents Engage για να ενηµερώνεστε
για την πρόοδο του έργου και να µάθετε περισσότερα για
καινοτόµες εκπαιδευτικές στρατηγικές στον τοµέα της
συµπεριληπτικής εκπαίδευσης! 

Εταίροι 

STICHTING INTERNATIONAL PARENTS ALLIANCE IPA (Ολλανδία, 

 συντονιστής)

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE (Ελλάδα)

CESIE (Ιταλία)

BUYUK ORTADOGU SAGLIK VE EGITIM VAKFI (Τουρκία)

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Κύπρος)

GOETHE-INSTITUT ATHEN (Ελλάδα)

TUDFaCE (Γερµανία)

Το ParentsEngage είναι ένα έργο που συγχρηµατοδοτείται από το
πρόγραµµα Erasmus+: Erasmus+ KA2 (Βασική Δράση 2) – Γενική
Διεύθυνση Erasmus+, συµπράξεις συνεργασίας στη σχολική
εκπαίδευση. Το έργο υλοποιείται σε έξι χώρες και συµµετέχουν
επτά οργανισµοί ως εταίροι: 

Θέλετε να
µάθετε

περισσότερα
σχετικά µε

στρατηγικές για
εµπλοκή των
γονέων στην

εκπαίδευση των
παιδιών τους;

 Ακολουθήστε την
Πλατφόρµα Parents

Engage!

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Ακολουθήστε
µας στο LinkedIn

 

https://www.linkedin.com/showcase/86682698/admin/
https://parentsinternational.org/
https://stimmuli.eu/
https://cesie.org/en/
http://bosev.org/
https://csicy.com/
https://www.goethe.de/ins/gr/de/sta/ath.html
https://tudag.de/
https://parentsengage.eu/

