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Περίληψη 

Αυτή η μεθοδολογία περιλαμβάνει τις βασικές αρχές των μεθόδων και ενοτήτων του 

προγράμματος DIGITAL WELCOME, καθώς και ορισμένες πληροφορίες, συμβουλές και 

τεχνικές σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος με ομάδες νέων 

προσφύγων και νεοφερμένων. Αν και το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις 

διαφορετικές ενότητες, αυτή η μεθοδολογία είναι για το τι συνδέει αυτές τις ενότητες 

και για το πώς αυτές ενισχύουν ή επιτρέπουν διαφορετικές σκληρές και μαλακές 

δεξιότητες που συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα. 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή και εξήγηση για το τι καλύπτει αυτή η μεθοδολογία, 

βρίσκουμε όλες τις συγκεκριμένες και υλικοτεχνικές πληροφορίες αυτού του 

προγράμματος σε ένα δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο "Ανάπτυξη του προγράμματος 

DIGITAL WELCOME ". Για παράδειγμα, πώς και ποιοι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

συμμετάσχουν, το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, τον τρόπο αξιολόγησης της 

κατάρτισης με τους συμμετέχοντες και τον τρόπο διαμόρφωσης της δομής του 

προγράμματος στις διάφορες ενότητες. 

Το τρίτο κεφάλαιο "Εκπαιδευτικοί Στόχοι" πηγαίνει βαθύτερα στους τέσσερις 

κεντρικούς μαθησιακούς στόχους. Πώς διεγείρει την επίλυση προβλημάτων και την 

προσανατολισμένη στη λύση σκέψη, βελτιώνει την ικανότητα των συμμετεχόντων να 

επικοινωνούν, να εκφράζουν ιδέες και σκέψεις και να αλληλεπιδρούν με άλλους 

ανθρώπους, ειδικά από άλλους (τοπικούς) πολιτισμούς, προάγει την ψηφιακή σκέψη 

και προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση 

Προχωρούμε σε μια εις βάθος άποψη για το πώς η άτυπη και ανεπίσημη μάθηση και η 

εστίαση στις δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι η ραχοκοκαλιά αυτού του προγράμματος 

στο τέταρτο κεφάλαιο "Ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων". 

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μεθοδολογίας είναι το πέμπτο κεφάλαιο σχετικά με 

την παιδαγωγική προσέγγιση του προγράμματος αυτού για τους νέους υπηκόους 

τρίτων χωρών. Παρέχει μια διορατικότητα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της μάθησης 

από ομότιμους και με βάση το σχέδιο. Αλλά επίσης, πώς να συνεργαστείτε με τους 

εθελοντές, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και γιατί αυτό εμπλουτίζεται γι’ 

αυτούς, καθώς και για τον οργανισμό σας. 
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Τέλος, μπορείτε να βρείτε συνδέσμους προς τις αναφορές μας και ένα γλωσσάρι. 

Παρακαλούμε, προχωρήστε στην εισαγωγή μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με αυτό το πρόγραμμα και γιατί πιστεύουμε σθεναρά σε αυτό, στην επόμενη σελίδα.  
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Η εστίαση του DIGITAL WELCOME στη δημιουργική μεθοδολογία για την ψηφιακή 

ένταξη και την ψηφιακή ενδυνάμωση είναι μια στρατηγική που θα εξοπλίζει τους νέους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες με τις απαραίτητες δεξιότητες για να συμμετάσχουν 

πλήρως στην κοινωνία υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, 

αλλά και παιδαγωγικές και μαλακές δεξιότητες για να κάνουν συνδέσεις με τους 

ντόπιους, εθελοντές, να διοργανώσουν εργαστήρια, να βρουν δουλειά κ.λπ. 

Σε αυτό το έγγραφο μεθοδολογίας ερευνάμε τις βασικές αρχές των μεθόδων μας και 

τις προσδοκίες μας για τον αντίκτυπο από την εφαρμογή των μεθόδων που 

παρουσιάζονται. 

Είναι μια απάντηση στο "γιατί κάνουμε αυτά τα ψηφιακά εργαστήρια με νέους 

πρόσφυγες και μετανάστες;" και "πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να 

τους παρακινήσουμε να γίνουν εθελοντές στις κοινότητές μας και να οργανώσουμε 

ψηφιακά εργαστήρια για την οικοδόμηση κοινότητας και την ενεργό συμμετοχή των 

πολιτών;". 

Σας παρουσιάζουμε γιατί να διδάξετε στους μετανάστες και τους πρόσφυγες 

δημιουργικές ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και γιατί είναι ευεργετικό για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη να μάθουν να μεταβιβάζουν αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες σε 

άλλους. 

Αυτό το έγγραφο θα σας δώσει μια εικόνα για το πώς να προετοιμάσετε τους 

εκπαιδευτές αλλά και τους νεοφερμένους να προσφέρουν εθελοντικά, με ευεργετικό 

τρόπο για τον εαυτό τους και τον τοπικό πληθυσμό. 

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε αυτή τη μεθοδολογία και θα γίνει μέρος της δια βίου 

μάθησης σας, καθώς είναι μέρος της δικής μας. 

- Η Ομάδα του προγράμματος WELCOME 

  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Προτού αναλύσουμε τους λόγους και το παιδαγωγικό υπόβαθρο του προγράμματος, 

ξεκινάμε με μια σύντομη περίληψη του τρόπου με τον οποίο σας προτείνουμε να 

αναπτύξετε ολόκληρο το πρόγραμμα Digital Welcome με τους νέους σας συμβούλους. 

2.1.Δομή και χρονοδιάγραμμα του προγράμματος 

Η κύρια δομή του προγράμματος βασίζεται σε πέντε χρονολογικά τμήματα: 

1. Επιλογή νέων συμβούλων 

2. Εκπαίδευση νέων μεντόρων, επιλεγμένων από την ομάδα στόχου των νέων 

προσφύγων και μεταναστών 

3. Αυτο-μελέτη από νέους μέντορες 

4. Εργαστήρια πληροφορικής για μικτές ομάδες όπου οι νέοι μέντορες ενεργούν 

ως ηλεκτρονικοί διευκολυντές 

5. Αξιολόγηση ολόκληρης της εμπειρίας 

Ας πάμε βαθύτερα σε αυτά τα τμήματα: 

2.1.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Εδώ, παρουσιάζουμε συστάσεις σχετικά με την επιλογή των νέων συμβούλων: 

Το πρόγραμμα αυτό γράφεται επί του παρόντος με 10 συμμετέχοντες, αλλά είναι 

κλιμακωτό σε ομάδες μεταξύ 6 και 16 συμμετεχόντων. Ένας ζυγός αριθμός κάνει τα 

πράγματα ευκολότερα όταν πρόκειται για τον διαχωρισμό της ομάδας σας σε 

μικρότερες ομάδες. Αλλά όπως πάντα: όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, τόσο 

περισσότερο εξοπλισμό (υπολογιστές ή ταμπλέτες) θα χρειαστείτε. 

Η ποικιλομορφία είναι μια δύναμη σε αυτό το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να έρθουν από όλο τον κόσμο και οι διαφορετικοί πολιτισμοί και απόψεις 

τους αποτελούν εγγενές τμήμα του προγράμματος. Για παράδειγμα, στην ενότητα 

ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας οι ερωτήσεις προς τους τοπικούς φορείς χάραξης 

πολιτικής προέρχονται από τις εμπειρίες και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Όταν 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGITAL WELCOME 
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παίρνουν συνέντευξη μεταξύ τους ως μια άσκηση για να θέτουν καλές ερωτήσεις, 

παρατηρούμε επίσης τις θετικές πτυχές της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε όλα τα φύλα και ηλικίες μεταξύ 16 και 30 ετών, καθώς κάθε ενότητα 

είναι εντελώς διαφορετική και κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει πολλαπλές πτυχές 

που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά τους. 

Ωστόσο, θα συνιστούσαμε την συμμετοχή νεαρών ατόμων παρόμοιας ηλικίας, καθώς 

αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Έχοντας ένα μείγμα νεότερων (16 ετών) και 

μεγαλύτερων (29 ετών) συμμετεχόντων θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα πιο 

περίπλοκα, καθώς έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτούν διαφορετική 

προσέγγιση. 

Μια βασική γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα σας είναι υποχρεωτική. Το 

πρόγραμμα σίγουρα στοχεύει στην προώθηση της απόκτησης γλωσσών, αλλά τα 

βασικά στοιχεία απαιτούνται για οργανωτικούς σκοπούς και συμφωνίες. Ως αναφορά 

στο CEFR, θα συνιστούσαμε στους συμμετέχοντες να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο 

γλώσσας A2 (στοιχειώδες επίπεδο) ή να προχωρούν γρήγορα σε επίπεδο Α1 

(αρχάριος), ανάλογα με το άτομο. 

2.1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΝΤΟΡΩΝ 

Έννοια: 

Αυτός είναι ο πυρήνας του προγράμματος κατάρτισης μας. Στο πλαίσιο αυτό, 

εκπαιδεύουμε τους νέους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε τέσσερις ενότητες (βλ. 

Παρακάτω) με σκοπό να τους επιτρέψουν να γίνουν μέντορες σε αυτά τα θέματα 

(ένας ρόλος παρόμοιος με τους ηλεκτρονικούς διευκολυντές). Αυτή η εκπαίδευση 

αποτελείται από ένα συνδυασμό αυτών των τεσσάρων ενοτήτων, οι οποίες 

επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν με βάση περισσότερα από 50 ψηφιακά προγράμματα 

μάθησης που εξετάσαμε αρχικά. Οι τέσσερις ενότητες μπορούν να βρεθούν 

λεπτομερώς στα Περιεχόμενα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Προγράμματος, 

αλλά επίσης σύντομα θα εξηγηθούν σε αυτό το έγγραφο στο κεφάλαιο 3.2 Ενότητες 

στο Περιεχόμενο και στις Κατευθυντήριες Γραμμές του Προγράμματος. 

Χρόνος και αριθμός συμμετεχόντων: 

Συνολικά προβλέπουμε 60 ώρες εκπαίδευσης για 10 συμμετέχοντες. Συνιστούμε 

τουλάχιστον 10 ώρες ανά ενότητα και 20 ώρες που μπορούν να διατεθούν σε ένα ή να 
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διαδοθούν σε διαφορετικές ενότητες που χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Στο 

Περιεχόμενο του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε τον συνιστώμενο αριθμό ωρών 

για κάθε ενότητα. Η διάρθρωση του τρόπου με τον οποίο δίδονται αυτές οι ενότητες 

(η μία μετά την άλλη ή ανάμικτα) εξαρτάται από τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα 

και την τεχνογνωσία του οργανισμού σας. 

 

2.1.3. ΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Έννοια: 

Το τμήμα αυτοδιδασκαλίας είναι περισσότερο σύσταση από υποχρεωτικό μέρος του 

έργου. Ανάλογα με την κατάσταση του οργανισμού σας και τον τρόπο με τον οποίο οι 

νέοι μέντορες εξελίσσονται σε κάθε ενότητα, μπορείτε να δώσετε επιπλέον ασκήσεις ή 

εργασίες που οι νέοι μέντορες μπορούν να ολοκληρώσουν εκτός των ωρών κατάρτισης. 

Χρόνος: 

Συνιστούμε 40 ώρες αυτοδιδασκαλίας. 

2.1.4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΤ ΓΙΑ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Έννοια: 

Πιθανώς το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το έργο είναι η ιδέα για την καθοδήγηση από την 
πλευρά των ομότιμων, της εκπαίδευσης Digital Welcome. Αναπτύσσουμε 
περισσότερο τα πλεονεκτήματα της μάθησης από ομότιμους στο Κεφάλαιο 6 
Παιδαγωγική προσέγγιση για τους νέους υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά η βασική ιδέα 
είναι ότι οι νέοι μας μέντορες μεταφέρουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της 60-ωρης εκπαίδευσης σε μικτές ομάδες ντόπιων και / ή άλλους 
μετανάστες / πρόσφυγες που ιδανικά έχουν παρόμοια ηλικία (συνομηλίκους). Αυτές 
οι μικτές ομάδες θα μπορούσαν επίσης να αποτελούνται από ντόπιους / μετανάστες 
διαφορετικών ηλικιών. Έχουμε δοκιμάσει τις δύο περιπτώσεις σε διάφορες χώρες και 
σε αμφότερες τις περιπτώσεις η προσέγγιση από ομότιμους (peer-to-peer) 
λειτούργησε πολύ καλά. 
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Χρόνος και αριθμός συμμετεχόντων: 

Σας συνιστούμε, η ομάδα σας από 10 νέους μέντορες θα δώσει συνολικά 20 ώρες IT 

εργαστηρίων με 20-40 μοναδικούς συμμετέχοντες ως μαθητές σε αυτά τα 

εργαστήρια. Οι νέοι μέντορες μπορούν να παραδώσουν τα σεμινάρια σε ομάδες ή 

ατομικά, σύμφωνα με τις δυνατότητες της οργάνωσής σας να οργανώσει αυτά τα 

εργαστήρια. 

2.1.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Έννοια: 

Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης Digital Welcome, οι νέοι σας μέντορες θα έχουν 

αποκτήσει πολλές ψηφιακές δεξιότητες και πολύτιμη διδακτική εμπειρία. Είναι πάντα 

ενδιαφέρον να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις νέες τεχνικές που έχουν 

μάθει και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει. 

Για το σκοπό αυτό, προκειμένου να «αποφοιτήσουν» από το μάθημα, οι νέοι μέντορες 

θα πρέπει να κάνουν ένα τελικό μάθημα βασισμένο σε μία από τις ενότητες του 

προγράμματος. Το προϊόν αυτό μπορεί να είναι ένα βίντεο κινούμενων εικόνων που 

γίνεται στο Scratch με βάση την πρώτη ενότητα Codding, μια ψηφιακή ιστορία που 

βασίζεται στη δεύτερη ενότητα Digital Storytelling ή ένα ντοκιμαντέρ / συνέντευξη που 

βασίζεται στην τρίτη ενότητα Digital Journalism. 

Συνδεδεμένο με τις τοπικές ψηφιακές εργασίες ή ευκαιρίες ή με την ενότητα που άρεσε 

καλύτερα στην ομάδα σας, μπορείτε να επιλέξετε ή να αφήσετε την ομάδα να επιλέξει 

σε ποια λειτουργική μονάδα θα βασίσετε τη μέθοδο αξιολόγησης. 

Ο τρόπος με τον οποίο κάθε ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

αξιολόγησης μπορεί να βρεθεί στα περιεχόμενα του προγράμματος κάθε χωριστής 

ενότητας: 

Ενότητα 1: Coding με το πρόγραμμα Scratch και άλλες τεχνολογίες:  Χρησιμοποιώντας 

το Scratch ως εργαλείο αξιολόγησης για ολόκληρο το πρόγραμμα 

Ενότητα 2: Digital Storytelling:  Χρήση του Digital Storytelling ως εργαλείο αξιολόγησης 

για ολόκληρο το πρόγραμμα 

Ενότητα 3: Digital Journalism: Χρήση της Δημοσιογραφίας ως εργαλείου αξιολόγησης 

για ολόκληρο το πρόγραμμα. 
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Χρόνος: 

Ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα προϊόν όπου οι νέοι 

μέντορες σας πηγαίνουν αρκετά βαθιά στις εμπειρίες που έχουν, τις ικανότητες που 

συγκέντρωσαν και πώς θα τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον είναι 10 ώρες αξιολόγησης, 

αλλά συνιστούμε 20. 

2.1.6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μια σύντομη περίληψη του χρονοδιαγράμματος κάθε ενότητας: 

- 60 ώρες εκπαίδευσης με 10 νέους μέντορες: 10 ανά κάθε μία από τις 4 

ενότητες και 20 ώρες που μπορούν να κατανεμηθούν σε ένα ή να διαδοθούν 

σε άλλες ενότητες. 

- 40 ώρες αυτοδιδασκαλίας 

- 20 ώρες εργαστηρίων πληροφορικής για μικτές ομάδες με 20-40 μοναδικούς 

συμμετέχοντες 

- Ελάχιστες ώρες αξιολόγησης 10. 

2.2.Ενότητες στο περιεχόμενο του προγράμματος και κατευθυντήριες 

γραμμές 

Καθώς κάθε ενότητα έχει το δικό της εκτεταμένο έγγραφο στα Περιεχόμενα και τις 

Οδηγίες Προγράμματος με όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί ενδεχομένως για να 

αναπτύξετε αυτές τις ενότητες, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ. Πρόκειται μόνο 

για μια επισκόπηση κάθε ενότητας και για το τι περιλαμβάνει, γι’αυτό είναι σαφές, όταν 

αναφερόμαστε σε αυτές περαιτέρω σε αυτή τη μεθοδολογία. 

2.2.1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ SCRATCH 

Εισαγωγή στην κωδικοποίηση με το πρόγραμμα Scratch (ή απλά κωδικοποίηση με το 

Scratch) είναι αφιερωμένη στην εκμάθηση κωδικοποίησης με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο Scratch. Μέσα από αυτό, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές τεχνικές 

κωδικοποίησης σε έναν μη επίσημο τρόπο εκμάθησης μέσω εξερεύνησης και 

πειραματισμού με το Scratch που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός παιχνιδιού ή ενός 

διαδραστικού παιχνιδιού των συμμετεχόντων το οποίο μπορεί εύκολα να μοιραστεί 

στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας Scratch. 
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2.2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: DIGITAL STORYTELLING 

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στο Digital Storytelling. Μέσα από αυτό, οι 

συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τεχνικές αφήγησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εύρεση, 

αφήγηση και ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών μέσω ψηφιακού βίντεο. Επίσης, θα 

μάθουν πώς να διευκολύνουν μια ψηφιακή συνέντευξη αφήγησης καθώς και να 

κάνουν μια ψηφιακή ιστορία μόνοι τους. 

2.2.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: DIGITAL JOURNALISM 

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στο Digital Journalism. Μέσω αυτού, οι 

συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τεχνικές ψηφιακής δημοσιογραφίας μέσω κινητού 

τηλεφώνου, με ιδιαίτερη έμφαση σε δύο βασικές πτυχές: 

- Η χρήση κινητών τεχνολογιών για την παραγωγή μικρών στοιχείων πολυμέσων 

(παραγωγή βίντεο και ήχου) και η δημοσίευσή τους και η προώθηση τους στο 

Διαδίκτυο. Ως εναλλακτική λύση, οι εφαρμογές που σχετίζονται με τον 

υπολογιστή (εφαρμογές cloud ή εφαρμογές γραφείου) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ψηφιακές συσκευές 

εγγραφής. 

- Χρήση δημοσιογραφικών τεχνικών που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να 

σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον τους, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να 

λαμβάνουν απαντήσεις για να τους βοηθήσουν να γνωρίσουν καλύτερα το 

περιβάλλον τους. 

2.2.4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΑΛΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Η μη ψηφιακή ενότητα από όλες τις τέσσερις ενότητες. Οι μαλακές δεξιότητες, οι 

δεξιότητες επικοινωνίας και η ευαισθητοποίηση για την απασχολησιμότητα 

αποτελούν το επίκεντρο αυτής της ενότητας. Περιλαμβάνεται θεωρητικό υπόβαθρο 

και περιγραφές τέτοιων δεξιοτήτων καθώς και πολλές μη τυπικές δραστηριότητες για 

νέους αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες. Οι κύριοι στόχοι των μαλακών δεξιοτήτων δεν 

είναι ψηφιακοί, αλλά επικεντρώνονται περισσότερο στην επικοινωνία, την 

παιδαγωγική και την καθοδήγηση. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες ομαδικής 

οικοδόμησης, energizers, εργαλεία για την ενίσχυση των νέων προσφύγων ως 

μέντορες. 
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2.2.5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Δεν αναφέρεται στις ενότητες, αλλά κάποιες συμβουλές που θα μπορούσαν να 

ενισχύσουν τη συνολική εκπαίδευση είναι η συμπερίληψη εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις σε μουσεία, βιντεοσκόπηση, εκδρομές ή άλλες 

εξωτερικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες και συναφείς για 

να γνωρίσουν την πόλη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, συνάντηση με τους ντόπιους. 

Στην ενότητα Digital Journalism υπάρχει μεγάλη έμφαση στις συνεντεύξεις των 

επαγγελματιών στον τοπικό χώρο εργασίας. Η επίσκεψη στην οργάνωση αυτών των 

ανθρώπων με τους συμβούλους σας θα τους βοηθήσει να καταλάβουν πώς 

λειτουργούν διαφορετικές πτυχές της ζωής στη χώρα υποδοχής (π.χ. επίσκεψη στο 

δημαρχείο, ιατρική πρακτική, οργάνωση κοινωνικών λειτουργών, σχολείο κλπ.). 

Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ενότητες θα μπορούσαν να είναι, για 

παράδειγμα: 

• Μια ταινία ή ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση σε κινηματογράφο 

• Ένα θεατρικό έργο για τη μετανάστευση, τη δημοσιογραφία,... 

• Μία εκδήλωση κατασκευαστών και καινοτομιών στη χώρα σας που 

παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες τεχνολογίες 

• Ένα τοπικό κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής (Fablab) 

• Τοπικό γραφείο σύνταξης εφημερίδας ή τηλεοπτικού σταθμού 

• Ένα σχολείο ή μια οργάνωση που εργάζεται γύρω από το STEM 

• Μικρές εκδρομές ή δραστηριότητες σχετικές με την πληροφορική, όπως η 

δουλειά με τους 3d-εκτυπωτές, την εικονική πραγματικότητα, την ενισχυμένη 

πραγματικότητα, την καταγραφή κινήσεων κ.λπ., αν αυτές είναι δυνατές στην 

περιοχή σας. Θα μπορούσαν να επεκτείνουν το όραμα της εργασίας ή του 

προφίλ του διευκολυντή. 
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Όσο αυτό το πρόγραμμα καλύπτει έναν αριθμό μαθησιακών ευκαιριών, μπορούμε να 

τα συμπυκνώσουμε σε 4 κύριους μαθησιακούς στόχους: 

- Ώθηση προς την επίλυση προβλημάτων & λύσεων επικεντρωμένες στην 

σκέψη. 

 

- Βελτίωση της ικανότητας για επικοινωνία, έκφραση ιδεών & σκέψεων και 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, ειδικά από άλλες (τοπικές ) 

κουλτούρες. 

 

- Υιοθετώντας την ψηφιακή σκέψη 

 

- Προωθώντας την ενσωμάτωση στην κοινωνία 

3.1. Κινητοποιώντας για επίλυση προβλήματος και λύσεις επικεντρωμένες 

στην σκέψη. 

Ωθώντας τους συμμετέχοντες να ψάξουν για μια απάντηση ή μια λύση μόνοι τους, 

ενισχύει την δημιουργικότητα, κάνει το τελικό αποτέλεσμα πιο ικανοποιητικό και του 

δίνει αντίκτυπο, θα είναι περισσότερο ενδιαφέρον από ότι αν η λύση τους χαρίζεται. 

Η καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος θα αυξηθεί σταδιακά 

καθώς βλέπουμε τους εαυτούς μας ως εκπαιδευτές. Η πρόθεση δεν είναι να τους 

αφήσουμε να πελαγώσουν, αλλά να τους δίνουμε στοιχεία και να τους 

υποστηρίζουμε όταν χρειάζεται. Ο εκνευρισμός δεν είναι ποτέ μια επιλογή, όταν 

αφήνεις αρκετό χώρο για πρόκληση. 

3.2.Επικοινωνία, έκφραση ιδεών & σκέψεων και αλληλεπίδραση 

Καθώς η εκπαίδευση παρέχεται στις εθνικές γλώσσες, αυτό δυσκολεύει τη δοκιμή και 

άσκηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτό εξετάζεται περαιτέρω στο τμήμα "Μαθησιακή 

μάθηση" (5.1 Η ουσία της ομότιμης μάθησης). 

Ωστόσο, στοχεύουμε σε κάτι περισσότερο από απλή απόκτηση γλωσσών για τη 

βελτίωση της επικοινωνίας. Στην ενότητα Digital Storytelling, στηρίζουμε σε μεγάλο 

βαθμό την εκμάθηση και την εποικοδομητική ανατροφοδότηση, το ίδιο και όταν 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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δοκιμάζουμε το παιχνίδι κάποιου άλλου στην ενότητα Κωδικοποίηση με το Scratch. 

Στις ενότητες Digital Journalism και Digital Storytelling μπορούμε να δούμε ότι η 

έκφραση ιδεών και σκέψεων και η χρήση τους για συζήτηση ή προβληματισμό είναι 

καθοριστικής σημασίας. Αυτές οι δεξιότητες είναι σημαντικές σε οποιοδήποτε χώρο 

εργασίας αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.  

3.3.Υιοθετώντας την ψηφιακή σκέψη 

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες μας να γίνουν δημιουργοί με 

ψηφιακά εργαλεία αντί για καταναλωτές. Με το να εξοικειώνονται με εύκολο, 

δωρεάν ή χαμηλού κόστους λογισμικό και υλικό, μπορούν να δημιουργούν, να 

επεξεργάζονται και να προσθέτουν δημιουργικό περιεχόμενο και λύσεις. 

Για να μετατραπούν από καταναλωτές σε δημιουργούς, πρέπει να προσεγγίσουμε τα 

ψηφιακά εργαλεία με ένα ζωντανό όραμα για την ενεργό ιδιότητα του πολίτη. Τα 

εργαστήρια που προτείνουμε αποσκοπούν στη μάθηση για την εξεύρεση ορθών 

πληροφοριών, κριτικής σκέψης και καλλιέργειας ψηφιακών και μαλακών δεξιοτήτων. 

Αλλά και η προσαρμογή της γλώσσας και άλλων μορφών επικοινωνίας σε ολόκληρη 

την τοπική κοινωνία. Η αποδοτική και στοχοθετημένη χρήση των πολυμέσων προωθεί 

μια ανοιχτή σχέση χαμηλού φραγμού μεταξύ των πολιτών, των οργανώσεων και των 

πολιτικών. 

Χρησιμοποιούμε πολυμέσα για να ενδυναμώσουμε τους συμμετέχοντες μας και να 

τους βοηθήσουμε να συμμετάσχουν στη δημόσια ζωή. Με τον τρόπο αυτό θα θέλαμε 

να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα. 

3.4.Προωθώντας τη ενσωμάτωση στην κοινωνία 

Μαθαίνοντας για να μάθουμε και η εστίαση στις ψηφιακές δεξιότητες αυξάνει τις 

ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Όταν τα δημιουργικά και κοινωνικά εργαστήρια μας 

με επίκεντρο την τοπική γλώσσα και τον πολιτισμό συνδυάζονται με άλλα 

εκπαιδευτικά μαθήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία, μειώνουμε δυναμικά το ψηφιακό χάσμα και 

διευκολύνουμε την ολοκλήρωση με πολλούς τρόπους. Μαθαίνουμε επίσης να μιλάμε 

με την τοπική κοινότητα και μέσω του εθελοντισμού συμβάλλουμε με ουσιαστικό 

τρόπο. 
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4.1.Δια βίου μάθηση, μη επίσημη και ανεπίσημη μάθηση 

Η μη επίσημη μάθηση (ή εκπαίδευση ), αποτελείται από μια συλλογή εκπαιδευτικών 

πρακτικών που δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι 

σκόπιμη επιλογή του ανθρώπου έξω από τα συστήματα της επίσημης μάθησης και 

λαμβάνει μέρος σε οποιονδήποτε οργανισμό επιδιώκει μορφωτικούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο Fordham (1993) πρότεινε ότι, 4 χαρακτηριστικά μπορούν 

να συσχετιστούν με την μη επίσημη εκπαίδευση: 1. Συνάφεια με τις ανάγκες των 

μειωνεκτούντων ομάδων. 2. Ενδιαφέρον για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων 3. 

Επικέντρωση σε καθαρά καθορισμένους σκοπούς και 4. Ελαστικότητα στην οργάνωση 

και στις μεθόδους. Η μη επίσημη εκπαίδευση, μπορεί να είναι ένα σύστημα 

προσκόπων, ένας σύλλογος που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών, μια 

ένωση, ένα κέντρο νεότητας, ένα κολυμβητήριο, μια λέσχη ποδοσφαίρου, ένα 

ψηφιακό αρμόδιο κέντρο και πολλά άλλα. 

Η μη επίσημη μάθηση είναι συμμετοχική, και οι μαθητές έρχονται εθελοντικά στον 

οργανισμό (για παιδιά, μπορούν να ενθαρρυνθούν ή ακόμη και να υποχρεωθούν από 

τους γονείς τους ή από το σχολείο). Την στιγμή που η θεωρία της μη επίσημης 

μάθησης υιοθετήθηκε, η UNESCO ανάπτυξε την έννοια της δια βίου μάθησης. Η 

UNESCO κάνει την διαφορά, μεταξύ επίσημης, μη επίσημης και ανεπίσημης μάθησης, 

που είναι όλα μέρη της δια βίου μάθησης. Η ανεπίσημη μάθηση είναι η διαδικασία 

οπού κάθε άτομο αποκτά συμπεριφορές, αξίες, ικανότητες και γνώση μέσα από την 

καθημερινή εμπειρία, ενώ η μη επίσημη μάθηση είναι οργανωμένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα έξω από το καθιερωμένο επίσημο σύστημα. Στην μη επίσημη 

εκπαίδευση, η προσέγγιση είναι επικεντρωμένη στον μαθητή και είναι πολύ 

σημαντική γιατί προσαρμόζει τη μάθηση στα μέτρα των αναγκών των γκρουπ, των 

ανθρώπων ή ενός ατομικού μαθητή. 

Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι οι μαθητές να αντιλαμβάνονται την 

ευθύνη της δικής τους μάθησης. Πρέπει να ενεργοποιήσουν τους μαθησιακούς τους 

στόχους. Και πρέπει να δουν πως θα φτάσουν αυτούς τους στόχους με την βοήθεια 

των εκπαιδευτών. Γι’ αυτό προτείνουμε στο ξεκίνημα της εκπαίδευσης, να ρωτήσεις 

4. ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
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τους νεαρούς μέντορές σου  για τους τρεις κύριους μαθησιακούς τους στόχους και 

μετά έλεγξε αν έχουν επιτευχθεί στο τέλος της εκπαίδευσης, κατά την διάρκεια της 

εκτίμησης/αξιολόγησης. Αν δουν καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος ότι κάτι 

δεν κολλάει ή κάτι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, τότε οι μαθητές 

ενθαρρύνονται στο να δώσουν ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτές, έτσι ώστε να 

κάνουν κάτι γι’ αυτό. 

Σε μη επίσημο περιβάλλον, θέλεις έναν μαθητή να δεσμευτεί και να αλληλεπιδρά, 

θέλεις να παρέχεις χώρο για εισφορές και ανταλλαγές, για πραγματική συγκομιδή της 

γνώσης που είναι ήδη εκεί. Και πρέπει να χρησιμοποιήσεις μεθόδους που 

διευκολύνουν αυτήν την διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο μάθησης έχεις πραγματικά 

κάτι σαν διάλεξη, γιατί η διάλεξη από μόνη της είναι απλώς να τροφοδοτείς την 

γνώση στους συμμετέχοντες, δεν επιτρέπεται πραγματικά η αλληλεπίδραση (εκτός αν 

είναι διάλεξη αλληλεπίδρασης). 

Στην μη επίσημη εκπαίδευση προτιμάται επίσης οι μαθητές να βρουν τις απαντήσεις 

από μόνοι τους. Αυτό υπονοεί ότι διαλέγεις τις πιο δεσμευτικές και 

αλληλεπιδραστικές μεθόδους. Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τεχνολογία  ανοιχτού 

χώρου ή την τεχνική world cafe, συνεδρίες καταιγισμού ιδεών, μικρές συναντήσεις με 

μικρά γκρουπ (αντί για μεγάλα γκρουπ επειδή δεν μπορείς να έχεις την ίση 

συμμετοχή όλων.) 

Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, είναι πιθανόν, οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες 

να έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ψηφιακών ικανοτήτων, αλλά με αυτόν τον τρόπο 

διδασκαλίας δεν έχει σημασία γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλον. Μερικοί 

συμμετέχοντες μπορεί να είναι ήδη πολύ ικανοί στο ένα μέρος της εκπαίδευσης αλλά 

όχι σε κάποια από τις άλλες ενότητες. Για παράδειγμα, ένας συμμετέχον με εμπειρία 

στον προγραμματισμό με επαγγελματικώς κωδικοποιημένες γλώσσες, όπως Java 

μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτές με τις κωδικοποιημένες ενότητες. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο συμμετέχον μπορεί επίσης να κάνει εξάσκηση τον ρόλο του μέντορά του 

/της  κατά την διάρκεια της κωδικοποιημένης ενότητας αλλά μπορεί ακόμη να μάθει 

πολλά άλλα νέα πράγματα κατά την διάρκεια των άλλων ενοτήτων. 

Το έργο μας συνεισφέρει στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης παρέχοντας 

περιεκτική και δίκαιη ποιότητα εκπαίδευσης και ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε όλους 

τους συμμετέχοντες. Για να τα υποστηρίξουμε, παρέχουμε το πάσο -νεότητας - σαν 
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πιστοποίηση που λέγεται ψηφιακό πάσο καλωσορίσματος για κάθε συμμετέχοντα. 

Αυτό συνοψίζει κάθε ικανότητα που μαθαίνεται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης 

και θα τους βοηθήσει στις αιτήσεις τους για άσυλο, ακόμη και για να βρουν δουλειά. 

Αυτό το πάσο θα είναι μια αναγνώριση, επικύρωση και διαπίστευση της γνώσης, 

ικανότητες και αρμοδιότητες που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της μη επίσημης 

και ανεπίσημης εκπαίδευσης και πρακτική εμπειρία και εκπαίδευση. 

Έχε υπόψιν σου, ότι η μη επίσημη και η ανεπίσημη μάθηση είναι γενικά 

αναγνωρισμένη στα εκπαιδευτικά συστήματα στην δυτική μας κοινωνία. Για πολλούς 

νεαρούς νεοεισερχόμενους, ωστόσο, αυτός ο τρόπος δουλειάς και μάθησης είναι 

εντελώς νέος, και λάβαμε αντιδράσεις κατά την διάρκεια των πειραματικών φάσεων: 

οι συμμετέχοντες δεν πείστηκαν πρώτα για τα πλεονεκτήματα και δεν νιώθουν ότι 

μάθαιναν και πολύ. Μόνο μετά την απαρίθμηση των αποκτημένων ικανοτήτων και 

αποδόσεων μετά το όλο πρόγραμμα και βλέποντάς τα αναγνωρισμένα σε ψηφιακό 

πάσο καλωσορίσματος, ήταν αρκετά εντυπωσιασμένοι με τους εαυτούς τους. Είναι 

σημαντικό να μην πάρεις δεδομένο ότι όλοι είναι ενήμεροι της έννοιας της μη 

επίσημης μάθησης και ότι θα την υιοθετήσουν αμέσως. 

Μέσα από την διερεύνηση του τομέα εκπαίδευσης, παίρνοντας συνέντευξη από 

ηγέτες της βιομηχανίας και μελετώντας το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό γενικά, ο 

ειδικός εκπαίδευσης  Tony Wagner, έχει αναγνωρίσει 7 δεξιότητες επιβίωσης του 

μέλλοντος. Αυτές είναι ικανότητες και νοοτροπίες που οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται 

απόλυτα για να πληρούν απόλυτα τις δυνατότητές τους: 

• Κριτική σκέψη και επίλυση προβλήματος 

• Συνεργασία μεταξύ δικτύων και οδηγούμενοι από την επιρροή 

• Σβελτάδα και προσαρμοστικότητα 

• Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα 

• Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία 

• Αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών 

• Περιέργεια και φαντασία 
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Στις 4 ενότητές μας: Κωδικοποιώντας με το Scratch, Digital Storytelling, Digital 

Journalism  και Μαλακές Δεξιότητες και Επικοινωνία, καλύπτουμε όλες αυτές τις 

ικανότητες. Ο τρόπος που ενισχύουν τις ικανότητες του 21ου αιώνα εξηγείται σεβαστά 

στα περιεχόμενα του συνδεδεμένου προγράμματος. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτές οι 

ικανότητες του 21ου  αιώνα και πως αποκτούνται στο επόμενο μέρος αυτού του 

κεφαλαίου, στο 4.2. Αποκτώντας τις ικανότητες του 21ου  αιώνα. 

4.2.Αποκτώντας τις ικανότητες του 21ου αιώνα 

Ο όρος ικανότητες του 21ου  αιώνα αναφέρεται σε ένα ευρύ σύνολο γνώσεων, 

ικανοτήτων, συνηθειών δουλειάς και γνωρίσματα του χαρακτήρα που πιστεύεται – 

από εκπαιδευτές μεταρρυθμιστές σχολείων, καθηγητών κολεγίου, εργαζόμενους και 

άλλους – ότι είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία, στον σημερινό κόσμο, ειδικά 

σε ακαδημαϊκά προγράμματα και σύγχρονες καριέρες σε χώρους εργασίας. 

Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη κρατάνε πιθανότητες να 

παρέχουν ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Στην ψηφιακή εποχή, όλοι πρέπει να 

προσαρμοστούν στις γρήγορες εξελίξεις, στην τεχνολογία και σε μεγάλες αλλαγές 

στον κόσμο της δουλειάς για να λύσουν πολύπλοκες προκλήσεις. Στην εποχή του 

Google πολλά εκπαιδευτικά συστήματα βασίζονται ακόμη στην υπόθεση της αραιής 

πληροφόρησης που μακροπρόθεσμα απογοητεύει θεαματικά τους μαθητές. 

Το Πανεπιστήμιο επιστημών της συμπεριφοράς στο Helsinki της Φιλανδίας διεξήγαγε 

έρευνα στο πως για παράδειγμα το Digital Storytelling μπορεί να δημιουργήσει 

εικονικό μαθησιακό περιβάλλον όταν χρησιμοποιείται για την μάθηση των 

ικανοτήτων και αποδόσεων του 21ου αιώνα που χρειάζονται οι μαθητές για το μέλλον 

της εργασιακής ζωής. Σε αυτήν την έρευνα οι ερευνητές ''ανάλυσαν τις εμπειρίες 

χρησιμοποιώντας μια θεωρητική σύλληψη της παγκόσμιας παιδαγωγικής κοινής 

χρήσης που θέτει κατηγορίες διαδικασιών ή εργαλεία ως μεσολαβητές: 1) Γνώση και 

δημιουργία ικανοτήτων  καθοδηγούμενες από τον μαθητή 2) Συνεργασία  

3)Δουλεύοντας με το διαδίκτυο 4) Ψηφιακή γραφή και ανάγνωση.'' 

Αυτά είναι εν συντομία τα συμπεράσματα της έρευνας: Τα ευρήματα δίνουν στοιχεία 

ότι οι μαθητές απολαμβάνουν δημιουργικά βίντεο. Δουλεύουν δραστικά, ψάχνουν 

νέες γνώσεις  και κατασκευάζουν τα βίντεο τους χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

πηγές πληροφορίας. Μια γενική εικόνα που αναδύεται είναι ότι επίσης αυτοεκτιμούν 
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την δουλειά τους. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί ότι το να σχολιάζουν την δουλειά 

των άλλων, είναι δύσκολο για τους μαθητές. 

Δίνοντας και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση δεν είναι αυτονόητο. Παρόλο που οι 

μαθητές το βρίσκουν ενδιαφέρον να βλέπουν τα βίντεο του άλλου κάνοντας ενεργά 

σχόλια είναι ακόμη αρκετά σπάνιο αναμεσά τους. 

Η διαδικασία σε μια ομαδική δουλειά είναι σημαντικό αλλά όχι απαραίτητα χωρίς 

εντάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεργασία απαιτεί εξάσκηση και μαθαίνοντας 

για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και διαφορετικές απόψεις και προοπτικές 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. 

Οι τέσσερις ενότητές μας: Κωδικοποιώντας με το Scratch, Digital Storytelling, Digital 

Journalism  και Μαλακές Δεξιότητες και Επικοινωνία, παράσχουν ένα δυνατό θεμέλιο 

σε πολλά διαφορετικά είδη λογοτεχνίας, όπως πληροφορική, γραφή και ανάγνωση, 

εικονική γραφή και ανάγνωση, τεχνολογική γραφή και ανάγνωση, και γραφή και 

ανάγνωση media. Συνοψίζοντας την δουλειά πολλών ερευνητών σε αυτό το πεδίο, ο 

Brown, o Bryan και ο Brown (2005) έχουν ετικετοποιήσει αυτές τις πολλαπλές 

ικανότητες που είναι ευθυγραμμισμένες με την τεχνολογία ως ''Γραφή και Ανάγνωση 

του 21ου  αιώνα '' που περιγράφουν ως τον συνδυασμό των: 

- Ψηφιακή γραφή και ανάγνωση – η Ικανότητα να επικοινωνείς με μια συνεχώς 

διευρυμένη κοινότητα για να συζητήσεις θέματα, να συγκεντρώσεις πληροφορίες και 

να ζητήσεις βοήθεια. 

- Παγκόσμια γραφή και ανάγνωση – η ικανότητα να διαβάζεις, να μεταφράζεις, να 

απαντάς και να συγκεκριμενοθετείς μηνύματα από μια παγκόσμια προοπτική. 

- Τεχνολογική γραφή και ανάγνωση – η ικανότητα να χρησιμοποιείς κομπιούτερ και 

άλλες τεχνολογίες για να βελτιώσεις την μάθηση, την παραγωγικότητα και την 

απόδοση. 

- Οπτική ανάγνωση και γραφή – η ικανότητα να καταλαβαίνεις, να παράγεις και να 

επικοινωνείς μέσω οπτικών εικόνων. 

- Πληροφοριακή γραφή και ανάγνωση – η ικανότητα να βρίσκεις, να εκτιμάς και να 

συνθέτεις πληροφορίες. 
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- Ερευνητικές ικανότητες: Τεκμηριώνοντας μια ιστορία, βρίσκοντας και αναλύοντας 

σχετικές πληροφορίες. 

- Ικανότητες γραφής: Διαμορφώνοντας μια άποψη και αναπτύσσοντας ένα σενάριο ή 

μια γνώμη. 

- Οργανωτικές ικανότητες: Διαχειρίζοντας το πεδίο εφαρμογής του έργου, τα υλικά 

που χρησιμοποιήθηκαν και ο χρόνος που παίρνει για να ολοκληρώσεις το έργο. 

- Ικανότητες παρουσίασης: Αποφασίζοντας πως θα παρουσιάσεις καλύτερα μια 

ιστορία ή μια παρουσίαση στο κοινό. 

- Ικανότητες συνέντευξης: Βρίσκοντας πηγές για να πάρεις συνεντεύξεις και 

αποφασίζοντας τις ερωτήσεις που θα κάνεις. 

- Διαπροσωπικές ικανότητες: Δουλεύοντας μέσα σε ένα γκρουπ και αποφασίζοντας 

ατομικούς ρόλους για τα μέλη του γκρουπ. 

- Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων: Μαθαίνοντας να παίρνεις αποφάσεις και να 

ξεπερνάς εμπόδια σε όλα τα στάδια του έργου, από το ξεκίνημα στην ολοκλήρωση. 

- Ικανότητες αξιολόγησης: Κερδίζοντας τεχνογνωσία κριτικής της δικιάς τους αλλά και 

για τις δουλειές των άλλων. 
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5.1.Η ουσία της ομότιμης μάθησης 

Η ομότιμη μάθηση είναι ένας καλύτερος τρόπος μάθησης για ανθρώπους των 

μειωνεκτούντων ομάδων. Έχει πολλά πλεονεκτήματα για ανθρώπους που 

ενσωματώνονται σε μια νέα κοινότητα και επίσης,  αυτό εφαρμόζεται σε πολλά 

επίπεδα σε αυτό το έργο: Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για νεαρούς υπηκόους τρίτων 

χωρών, όπως επίσης και στα δημιουργικά ΙΤ εργαστήρια που τα οργανώνουν σαν μια 

πρακτική εμπειρία. 

Αυτός ο τρόπος μάθησης και διδασκαλίας είναι συμβάλλων στην αυτοεκτίμηση και 

στην αυτοπεποίθηση εξαιτίας της χρήσης των προτύπων. Εκπαιδεύουμε τους 

συμμετέχοντες μας να κάνουν εργαστήρια σε μικτά γκρουπ αποτελούμενα από 

άλλους πρόσφυγες και μετανάστες, αυτό θα τους φέρει στο προσκήνιο, θα τους κάνει 

πρότυπο, «αφού είναι ένας από αυτούς» που θα διδάσκει το εργαστήριο αντί ένας 

ντόπιος ξένος. Αυτό επίσης μειώνει την απόσταση μεταξύ μαθητή και δασκάλου και 

το κάνει πιο εύκολο να δεχτούν και τα δύο μέρη. Ο δάσκαλος και ο μαθητής που 

έχουν περάσει παρόμοιες εμπειρίες, μπορούν να σχετιστούν μεταξύ τους και να 

γνωρίσουν τις ανάγκες ο ένας του άλλου καλύτερα από την αρχή. Πάει πιο βαθιά από 

ότι μια απλή σχέση δασκάλου – μαθητή, αν και οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να 

μάθουν επίσης ο ένας απ' τον άλλον σε πολλά επίπεδα: 

• Είναι διπλό το βάπτισμα της γλώσσας στην εκπαίδευση: Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να εξασκήσουν την τοπική γλώσσα, συνδεόμενη με διαφορετικά 

θέματα που θα περιλαμβάνει λεξιλόγιο στο ΙΤ αλλά επίσης και γλωσσικές 

ικανότητες που σχετίζονται με την δουλειά και χρειάζονται στην κοινωνία 

γενικά. 

• Δημιουργεί καλύτερη κοινωνική συνοχή μεταξύ της ομάδας αφού μαθαίνουν 

μαζί και ο ένας απ' τον άλλον. 

5. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΩΧΗ ΝΕΑΡΩΝ 

ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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• Θα αυξήσει την πιθανότητα για καλύτερη εργασία οδηγώντας σε χαμηλότερη 

νεανική ανεργία και καλύτερη κοινωνικό-οικονομική κατάσταση. 

Για τους νεαρούς μέντορες, δίνοντας τα εργαστήρια σε άλλους μετανάστες και 

πρόσφυγες είναι επίσης μια σημαντική εμπειρία: Έχουν ένα σημαντικό και υπεύθυνο 

καθήκον κεντρικά και αυτό καταλήγει στον σεβασμό και στην αυτοεκτίμηση. 

Είναι σκληρή δουλειά, αλλά είναι ικανοποιητικό γι’ αυτούς να διδάσκουν και να έχουν 

την ευκαιρία να πάρουν τόσο υπεύθυνο ρόλο στην διαδικασία ενσωμάτωσης των 

άλλων προσφύγων και μεταναστών. Για τα μέλη της τοπικής κοινότητας αυτό θα είναι 

ένας χώρος συνάντησης, μια ευκαιρία για να δεις ποιοι είναι οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες, να τους δεις κάτω από διαφορετικό φως (ως ΙΤ εκπαιδευτές ) και να 

καταλάβεις ότι έχουν και αυτοί επίσης πολύτιμες ικανότητες να δώσουν στην τοπική 

κοινότητα. 

Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να λάβεις υπόψιν σου (πιθανοί 

περιορισμοί): 

Η εθνική σύσταση των γκρουπ λειτουργεί ως διαμεσολαβητής κινήτρου, αλλά μπορεί 

επίσης να αποτελέσει και εμπόδιο. Οι δυσκολίες της επικοινωνίας που απορρέουν 

από την χρήση διαφορετικών ντόπιων γλωσσών και διαφορετικών περιβαλλόντων, 

μπορεί να προκαλέσουν κάποια προβλήματα. 

Ο καλύτερος τρόπος να τα προσεγγίσεις αυτά είναι ακολουθώντας τις αρχές του 

πολιτιστικού σεβασμού για τους συμμετέχοντες. Ο σεβασμός της πολιτιστικής 

πολυμορφίας σημαίνει να αγκαλιάσει και να εκτιμήσει τις διαφορές και να γιορτάσει 

και να αξιοποιήσει τις ομοιότητες. Πρέπει να ξεπεράσουμε το άγχος και τους φόβους 

μας. Αυτό απαιτεί να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλές κοινωνίες που 

αναδύθηκαν γύρω από τον κόσμο που διαφέρουν όχι μόνο σε έκφραση και 

παραδόσεις, αλλά επίσης και στον τρόπο που οργανώνονται. Κάθε ένας από εμάς έχει 

γεννηθεί σε μια κοινωνία με συγκεκριμένη κουλτούρα, που σχηματίζει τα θεμέλια των 

πιστεύω μας, αξιών, γνώσεων και τελετουργικών. Μερικές από τις σημερινές μας 

κουλτούρες, χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν. Ο σεβασμός σημαίνει να είσαι 

ανοιχτός σε άλλες κουλτούρες. Πρέπει να μπούμε στην θέση των άλλων κουλτουρών 

και αυτό ξεκινά από το να καταλάβουμε καλύτερα την δικιά μας θέση. Όσο πιο πολύ 

καταλαβαίνουμε τα θεμέλια μας και όσο καλύτερα είμαστε ριζωμένοι στην 

κουλτούρα μας, τόσο πιο εύκολο είναι να ανοιχτούμε σε άλλες κοινωνίες. Αν ο 
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εκπαιδευτής προσωπικού προσεγγίζει το καθήκον του σαν προπονητής, θα καταλάβει 

ότι οι περισσότεροι από τους νεαρούς πρόσφυγες ανταλλάσσουν καθημερινά όλες τις 

μαθησιακές τους εμπειρίες σχετικά με την φιλοξενούμενη χώρα και τους τρόπους που 

επιβιώνουν με τους ομότιμούς τους. Οι νεαροί πρόσφυγες αναπτύσσουν όλου του 

είδους τις ικανότητες επιβίωσης βασιζόμενοι στην ομότιμη μάθηση και στην 

κοινωνική εναλλαγή. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι ενήμεροι αυτού και να 

οργανώνουν μαθησιακές ευκαιρίες  που είναι συνεργατικά δημιουργικές και οπού οι 

μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλον. 

Τα χαρακτηριστικά του γκρουπ των τρίτων χωρών είναι αρκετά ποικίλα, ειδικά 

πολιτισμικά, αλλά είναι επίσης και πολύ πλούσια. Ενώ υπάρχουν πολλοί νέοι 

άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να πάρουν το προβάδισμα, άλλοι προτιμούν να 

εκτελούν καθήκοντα πιο διακριτικά. Στην πραγματικότητα θα ήταν καλό να 

οργανώσετε την εκπαίδευση έτσι ώστε να παρουσιάζονται διαφορετικοί ρόλοι και να 

αφήσετε την φύση του κάθε νεαρού να απασχολεί τον επιθυμητό ρόλο. Με αυτόν τον 

τρόπο έχουμε'' διεπιστημονικές '' ομάδες (όπως θα έβρισκες και σε μια εταιρία) όπου 

ο κάθε νέος άνθρωπος βρίσκει τον χώρο του/της και αναπτύσσει ευρέως τις 

ικανότητες του. Μπορούν να βρουν έναν τρόπο να ξεχωρίσουν. 

Η ουσία αυτής της εκπαίδευσης βασίζεται στο να κάνεις τους νεαρούς πρόσφυγες και 

μετανάστες υπεύθυνους της επιτυχίας της εκπαίδευσης και των συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων ως εθελοντές. Να τους ενδυναμώσεις να τους δώσεις όργανα, να 

τους συνοδέψεις και να τους καθοδηγήσεις απέναντι στους μοιραζόμενους στόχους. 

Θα πάρουν εμπειρίες που θα τους φανούν χρήσιμες στην περαιτέρω εκπαίδευση, 

εργασιακά περιβάλλοντα και κάθε ευκαιρία που σχετίζεται με τις ικανότητες του 21ου  

αιώνα. 

5.2.Έργο με βάση την Μάθηση 

Τα Έργα λειτουργούν σαν μια μηχανή για την μάθηση. Οι Τεχνικές των  έργων με βάση 

την μάθηση σχετίζονται συχνά με περιβάλλοντα εργασίας και την επιχειρηματικότητα. 

Οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές εργάζονται σε ένα περιβάλλον πολύ κοντά στον 

πραγματικό κόσμο ή ακόμα και στον πραγματικό κόσμο. 

Στη διαδικασία λήψης του τελικού προϊόντος, οι ίδιοι οι σπουδαστές καθορίζουν τις 

ανάγκες που έχουν. Επιτρέπει η μάθηση με βάση το έργο στο να τοποθετηθούν οι 
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συμμετέχοντες στο κέντρο της διαδικασίας; Η έμφαση δίνεται στην επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού τελικού προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από άλλους, έτσι το αποτέλεσμα της προσπάθειας των 

συμμετεχόντων ενισχύεται. Το κίνητρο αυξάνεται καθώς οι συμμετέχοντες 

αντιλαμβάνονται τη θετική επίδραση που παράγει το προϊόν ή η λύση τους στο 

περιβάλλον ή το κοινωνικό περιβάλλον τους.  Τελικά, η αυτοεκτίμησή τους 

βελτιώνεται, καθώς αισθάνονται χρήσιμοι. Η διαδικασία εργασίας μπορεί να είναι 

μεταβαλλόμενη: μπορούν να πραγματοποιούν σύντομα έργα ή να εργάζονται για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 

Πρώτα απ’ όλα, ορίζουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε (το προϊόν, η 

λύση, η ιδέα που θέλουμε να παράγουμε). Το επόμενο πράγμα είναι να ρωτήσω: για 

να φτάσω σε αυτό το προϊόν, τι χρειάζομαι;  

Μόλις καθοριστούν οι ανάγκες, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ή αναζητούν λύσεις 

για να ανταποκριθούν, χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, τα 

οποία έχουν δοθεί από τον  εκπαιδευτή. Με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε βήμα του 

πορείας, οι συμμετέχοντες επιλύουν μικρά προβλήματα ή προκλήσεις, 

δημιουργώντας ένα ενδυναμωτικό αποτέλεσμα που τους παρακινεί να συνεχίσουν να 

εργάζονται. Ωστόσο, μην συγχέουμε αυτή την προσέγγιση με την πολύ παρόμοια 

«Μάθηση με βάση τα Προβλήματα» που ξεκινά από ένα πρόβλημα για την 

πραγματοποίηση της μάθησης. Στην μέθοδο  " Μάθηση με βάση τα Προβλήματα " το 

σημείο εκκίνησης είναι μια ευκαιρία, και το αποτέλεσμα είναι πάντα ένα προϊόν. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους 

για να επιτύχουν ένα καλό αποτέλεσμα. 

Το έργο που παράγεται από τη διαδικασία εκμάθησης μπορεί να είναι πολύ 

διαφορετικό, οι λύσεις είναι διάφορες. Το γεγονός ότι οι φοιτητές παρουσιάζουν, 

δημόσια, το αποτέλεσμα της εργασίας τους, το αναπτυγμένο έργο, είναι πολύ 

ενδυναμωτικό. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει ποικίλες δυνατότητες συλλογικής 

ανατροφοδότησης, αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης τόσο της διαδικασίας όσο και 

του αποτελέσματος. Η εργασία σε έργα ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των 

συμμετεχόντων, την ενεργητικότητά τους, την ανεξαρτησία τους και επίσης την 

ένταξη στοιχείων καινοτομίας. 

Γενικά, οι φάσεις αυτής της προσέγγισης εργασίας είναι: 
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1. Ανίχνευση της ευκαιρίας για εργασία. 

2. Οργάνωση των ομάδων εργασίας. 

3. Ορισμός του προϊόντος που θέλετε να επιτύχετε. 

4. Προετοιμασία του σχεδίου. Ποια καθήκοντα πρέπει να εκτελεστούν; Ποιες γνώσεις, 

δεξιότητες ή ικανότητες χρειαζόμαστε για να τις υλοποιήσουμε; Με ποιο ημερολόγιο 

θα δουλέψουμε; 

5. Φάση μάθησης. 

6. Ανάλυση και σύνθεση: κοινή εργασία, ανταλλαγή ιδεών, συζητήσεις για πιθανές 

λύσεις 

7. Παραγωγή του προϊόντος. 

8. Παρουσίαση του προϊόντος. Η καταλληλότητα της λύσης επαληθεύεται με την 

αντίθεση με τους ανθρώπους εκτός του έργου και γίνονται οι απαραίτητες 

προσαρμογές. 

9. Οι βελτιώσεις υλοποιούνται. 

10. Αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση. 

5.3.Εργασία με εθελοντές 

5.3.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ορισμένες υποδείξεις για το πώς θα προσεγγίσουμε και θα συνεργαστούμε με τους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο ως ομάδα-στόχου με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά θα καλυφθούν στο επόμενο μέρος αυτού του κεφαλαίου, αλλά 

πρώτα μοιραζόμαστε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με τους 

εθελοντές, καθώς αυτός είναι ένας από τους στόχους του προγράμματος μας - μόλις 

εκπαιδευτούν να είναι μέντορες, οι νέοι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα 

προσφερθούν εθελοντικά για να  οργανώσουν εργαστήρια πληροφορικής με μικτές 

ομάδες συναδέλφων προσφύγων και μεταναστών και ανθρώπους από την τοπική 

κοινότητα. Ο εθελοντισμός τους υποστηρίζεται και διευκολύνεται από τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό. Μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά για να 

διοργανώσουν μισής μέρας ή μονοήμερο εργαστήριο, το ελάχιστο είναι ότι και οι 10 
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μέντορες προσφέρονται εθελοντικά για τουλάχιστον 5 ώρες. Μπορούν να εργάζονται 

σε ομάδες δύο ή περισσότερων, ή  και μόνοι τους. Τα εργαστήρια που 

πραγματοποιούν θα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε από τις ενότητες ή 

μπορούν να τα συνδυάσουν (π.χ. ημιτελές εργαστήριο κωδικοποίησης με Scratch ή 

εργαστήριο που συνδυάζει κωδικοποίηση με Scratch και Digital Storytelling). Το 

σημαντικό είναι να τους δώσουμε την ευκαιρία να βρεθούν στο ρόλο των συμβούλων 

και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αισθάνονται πολύτιμοι. 

Ο εθελοντισμός ορίζεται ως "δραστηριότητα που συνεπάγεται το πέρασμα του 

χρόνου, χωρίς αμοιβή, με σκοπό να ωφεληθεί το περιβάλλον ή άτομα ή ομάδες 

διαφορετικές από (ή επιπλέον) στενούς συγγενείς". 

Υπάρχουν τέσσερις αρχές που είναι θεμελιώδεις για τον εθελοντισμό: 

- Επιλογή: Ο εθελοντισμός πρέπει να είναι μια επιλογή που γίνεται ελεύθερα 

από κάθε άτομο. 

- Διαφορετικότητα: Ο εθελοντισμός πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους, δεν έχει 

σημασία τι υπόβαθρο, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την εθνοτική ή 

την εθνική καταγωγή, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία τους. 

- Αμοιβαίο όφελος: Οι εθελοντές προσφέρουν τη συνεισφορά τους αυθόρμητα, 

αλλά πρέπει να επωφεληθούν με άλλους τρόπους ως αντάλλαγμα για τη 

συμβολή τους. Η παροχή εθελοντικού χρόνου και δεξιοτήτων πρέπει να 

αναγνωριστεί ως καθιέρωση μιας αμοιβαίας σχέσης στην οποία ο εθελοντής 

επωφελείται επίσης και αισθάνεται ότι η συμβολή τους τους συμπληρώνει 

προσωπικά. 

- Αναγνώριση: Η ρητή αναγνώριση της αξίας της συνεισφοράς των εθελοντών 

είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δίκαιη σχέση μεταξύ των εθελοντών και 

της οργάνωσης με την οποία προσφέρονται εθελοντικά. Ο εθελοντισμός συχνά 

θεωρείται μέρος ενός φάσματος εργασίας και συγκεντρώνεται μαζί με 

πρακτική άσκηση. Σε αυτό το πρόγραμμα μιλάμε μόνο για καθαρό 

εθελοντισμό όπως ορίζεται παραπάνω. 

Οι εθελοντές μπορούν: 

- Καταστήσουν την επιχείρησή σας ενεργή για να προσφέρετε περισσότερη 

υποστήριξη ή υπηρεσίες στα άτομα που βοηθάτε. 



 

 

| 30 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ DIGITAL WELCOME 

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόσκληση χρηματοδότησης: AMIF-2016-AG-INTE-01 
"Ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών". Αριθμός έργου: 776128. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και 
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

- Σας επιτρέπουν να εμπλέξετε μια πιο ποικιλόμορφη ομάδα ανθρώπων και να 

ανοίξετε νέα κανάλια για τοπική είσοδο. 

- Δώσουν στον οργανισμό σας μια νέα προοπτική, συχνά αυτή η προοπτική 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις της κοινότητας. 

- Φέρουν ενέργεια και ενθουσιασμό στον οργανισμό σας. Οι εθελοντές ενώνουν 

την ομάδα σας επειδή θέλουν να είναι εκεί, όχι μόνο επειδή είναι δουλειά 

τους, έτσι φέρνουν μια μοναδική ενέργεια. 

- Προσθέσουν νέες δεξιότητες και εμπειρίες που διαφορετικά δεν θα είναι 

διαθέσιμες στον οργανισμό σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μικρότερες 

ομάδες. 

- Αυξήσουν τον οργανισμό σας σε αξιοπιστία. Οι εθελοντές που δίνουν το χρόνο 

τους δωρεάν υποδηλώνουν ότι η εργασία σας πρέπει να έχει αξία. 

5.3.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Οι περισσότεροι οδηγοί εργασίας με εθελοντές ισχύουν επίσης για αυτό το 

πρόγραμμα. 

Παρόλο που οι συμμετέχοντες δεν πληρώνονται για την εργασία τους, δεν είναι δώρο 

ή υποκατάστατο του πληρωμένου προσωπικού. Πριν προχωρήσετε στην επένδυση 

αυτή και να αναμείξετε εθελοντές, θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνετε γιατί 

θέλετε να τους εμπλέξετε και να προετοιμαστείτε για να επιτύχετε. Πριν 

προχωρήσετε, θα πρέπει: 

- Καθορίσετε τους ρόλους και τις ευθύνες που θα δημιουργήσει η εταιρεία σας 

για τους εθελοντές. Δεν χρειάζεστε πλήρη περιγραφή ρόλου, απλώς μια ιδέα 

για το τι μπορούν να κάνουν. 

- Σκεφθείτε πώς η συμμετοχή των εθελοντών συμβάλλει στους γενικούς 

σκοπούς και τους στόχους σας. 

- Σκεφτείτε πώς θα αξιολογήσετε εάν η επένδυσή σας σε εθελοντές αποδίδει ή 

όχι. 

5.3.3. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

Όταν προγραμματίζετε να συμπεριλάβετε εθελοντές, πρέπει να κάνετε την ομάδα σας 

να απευθυνθεί σε εθελοντές, προσδιορίζοντας τα οφέλη που μπορείτε να παρέχετε. 

Για να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τους εθελοντές πιο 
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πιθανό να επιλέξουν τον οργανισμό σας σε σχέση με έναν άλλο παρόμοιο οργανισμό 

ή δραστηριότητα, αναρωτηθείτε: 

Τι κάνετε και πώς είναι εμπνευσμένο; 

Πολλοί εθελοντές αισθάνονται έντονα για μια αιτία και θα εμπλακούν λόγω των 

στόχων σας. Αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ ισχυρότερο κίνητρο από την πραγματική 

«ικανοποίηση από την εργασία» από το έργο που ζητάτε από τους εθελοντές να 

κάνουν. Σε απάντηση αυτό εξαρτάται από το άτομο, επίσης στο πρόγραμμα μας. Ένα 

από τα βασικά στοιχεία της απάντησης, ωστόσο, είναι η πτυχή peer - to - peer: Είναι 

εμπνευσμένη επειδή είναι εμπνευσμένη για άλλους συναδέλφους 

Άλλες ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσετε είναι: 

- Αυτό που κάνει σας οργάνωση μοναδική; (Πιθανή απάντηση: Υπάρχουν και 

άλλα μαθήματα πληροφορικής για τους πρόσφυγες που είναι διαθέσιμα. Ο 

μοναδικός παράγοντας ομότιμος - με - ομότιμο, έχει δοκιμαστεί και έτσι 

δημιουργούνται εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης καθώς και υπάρχει η 

ευκαιρία να μάθεις και να διδάξεις την ίδια στιγμή) 

- Τι ευκαιρίες ανάπτυξης μπορείτε να προσφέρετε; ( Πιθανή απάντηση: Τα 

επιλεγμένα εργαστήρια επικεντρώνονται τόσο στις σκληρές όσο και στις 

μαλακές δεξιότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απασχόληση ή 

περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη) 

- Ενώ μερικοί εθελοντές θέλουν να λάβουν μέρος επειδή είναι παθιασμένοι με 

την αιτία σας, άλλοι θα ενδιαφέρονται περισσότερο για την απόκτηση 

πρακτικής εμπειρίας. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι είναι ενδιαφέρον, 

συναρπαστικό ή προκλητικό για τους εθελοντικούς ρόλους που προσφέρετε; 

Πώς θα μπορούσε η εθελοντική σας ευκαιρία να βοηθήσει κάποιον να 

αναπτυχθεί επαγγελματικά; Αυτός ο τύπος οφέλους είναι ιδιαίτερα ελκυστικός 

για τους ανθρώπους που αναζητούν ένα νέο κίνητρο ή αναζητούν εργασιακή 

εμπειρία. 

- Πώς θα μπορούσε η συμμετοχή στον οργανισμό σας  να ωφελήσει  έναν 

εθελοντή; 

Στην περίπτωση του προγράμματος Digital Welcome, οι απαντήσεις είναι σαφείς, 

αλλά είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε και να το γνωστοποιήσουμε στους 

συμμετέχοντες κατά την ένταξη τους. 
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5.4.Εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες 

5.4.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η νεολαία των μεταναστών είναι πιο ποικιλόμορφη από ποτέ, φτάνοντας από πολλά 

σημεία καταγωγής. Το 2015, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακόμα σήμερα, χιλιάδες ρισκάρουν τη ζωή τους για να 

φτάσουν στην Ευρώπη. Είτε διαφεύγουν από τις συγκρούσεις, τη φτώχεια ή τη 

δυσμενή πολιτική κατάσταση, αντιμετωπίζουμε πολλούς νεοφερμένους στις χώρες 

μας. Μερικά είναι τα παιδιά εκπαιδευμένων επαγγελματιών γονέων, ενώ άλλοι έχουν 

αναλφάβητους γονείς. 

Η αυξανόμενη εισροή αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες έχει τονίσει τη 

σημασία, τώρα περισσότερο από ποτέ, να αναλάβει δράση για να τους ένταξή στην 

κοινωνία. Ορισμένοι λαμβάνουν εξαιρετική εκπαίδευση στις χώρες προέλευσής τους, 

ενώ άλλοι αφήνουν εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία δε λειτουργούν. Μερικοί είναι 

πρόσφυγες που διαφεύγουν από πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές συγκρούσεις 

ή περιβαλλοντικές καταστροφές. Άλλοι κινητοποιούνται από την υπόσχεση 

καλύτερων θέσεων εργασίας, ενώ άλλοι πλαισιώνουν τις μεταναστεύσεις τους ως 

ευκαιρία για καλύτερη παιδεία για τα παιδιά τους. 

5.4.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

Όλοι οι άνθρωποι που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη έχουν μια διαφορετική ιστορία. 

Μερικοί είναι οι «οικονομικοί μετανάστες» που δοκιμάζουν την τύχη τους, άλλοι 

φεύγουν από φρικτές καταστάσεις και θα τους χορηγηθεί «καθεστώς πρόσφυγα». Οι 

καταστάσεις είναι δύσκολο να συγκριθούν. Όμως, συχνά, έχουν τις ακόλουθες 

επείγουσες κοινές ανάγκες όταν φτάνουν σε μια νέα χώρα: 

- Νομικό καθεστώς: έγγραφα, διαδικασίες, προσωρινά έγγραφα, πιθανή 

απόρριψη. 

- Χρηματοοικονομική ασφάλεια: να βρουν μια δουλειά, να εξοφλήσουν τα χρέη, 

να στείλουν χρήματα στο σπίτι, επιβίωση. 

- Γλωσσικές δεξιότητες: η πόρτα στη νέα χώρα, το σύστημα, οι άνθρωποι, μια 

δουλειά. 

- Ψυχολογική υποστήριξη: το τραύμα ενσωμάτωσης, το οποίο χάνεται στο 

σύστημα, ξεκινά από το μηδέν. 
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- Διαπολιτισμική μάθηση: να μάθουν πώς λειτουργεί η φιλοσοφική κουλτούρα, 

τι πρέπει και τι δε πρέπει. 

- Κοινωνικές συνδέσεις: δημιουργία κοινωνικού δικτύου, δημιουργία νέων 

φίλων, ελεύθερος χρόνος. 

Παρόλο που το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, 

στοχεύει τουλάχιστον να στηρίξει τις τέσσερις τελευταίες: όπως αναφέρθηκε στους 

μαθησιακούς στόχους αυτής της μεθοδολογίας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην 

επικοινωνία και την εκμάθηση της τοπικής γλώσσας. Μέσω της κατάρτισης αλλά και 

της εθελοντικής εμπειρίας, μετά οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν διαπολιτισμικές 

κοινωνικές συνδέσεις και θα δημιουργήσουν ασφαλή περιβάλλοντα όπου θα 

μπορούν να μοιράζονται τα τραύματα και η αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη 

μπορούν να καλλιεργηθούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να 

ενσωματωθούν. 

5.4.3. ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η μετανάστευση είναι μια μετασχηματιστική διαδικασία με βαθιές επιπτώσεις για την 

οικογένεια καθώς και δυνατότητες μακροχρόνιας επίπτωσης στην κοινωνικό-

συναισθηματική ανάπτυξη. Η διείσδυση είναι ένα από τα πιο αγχωτικά γεγονότα που 

μια οικογένεια μπορεί να υποβληθεί στην απομάκρυνση μελών της οικογένειας από 

προβλέψιμα περιβάλλοντα - κοινοτικούς δεσμούς, θέσεις εργασίας και έθιμα - και 

απογύμνωση σημαντικών κοινωνικών δεσμών - εκτεταμένων μελών της οικογένειας, 

καλύτερων φίλων και γειτόνων. Οι νέες αφίξεις που έζησαν κάποιο τραύμα (είτε πριν 

από τη μετανάστευση είτε ως γεγονότα δευτερεύοντα από τη «διέλευση») μπορεί να 

παραμείνουν ανήσυχοι για τη βία και μπορεί επίσης να αισθάνονται ένοχοι για τη 

διαφυγή, ενώ οι αγαπημένοι τους παρέμειναν πίσω. Αυτοί που είναι χωρίς χαρτιά 

αντιμετωπίζουν ακόμα πιο αβέβαια ότι μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματικούς και 

ξαφνικούς διαχωρισμούς. 

Έχουμε εντοπίσει έξι συγκεκριμένους τομείς στους οποίους απαιτείται καινοτόμος 

εργασία για να υποστηριχθεί ο προσανατολισμός των μεταναστών προς τις νέες 

κοινωνίες: πληροφορίες πριν από τη μετανάστευση, καθοδήγηση ενηλίκων· 

εκπαιδευτική γνώση της οδού· πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια· πληροφορίες 

για την απασχόληση· και πληροφορίες για τις υπηρεσίες υγείας. Για να κατανοήσουμε 

τον αντίκτυπο αυτού του προγράμματος, εξετάζουμε πώς μπορεί να υποστηρίξει 
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ορισμένους από αυτούς τους τομείς: καθοδήγηση ενηλίκων, πληροφορίες για την 

ιθαγένεια και πληροφορίες για την απασχόληση. 

- Ενημέρωση ενηλίκων: Η μετακίνηση σε μια νέα γη μπορεί να 

αποπροσανατολίσει βαθιά. Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν πολλαπλές 

προκλήσεις καθώς προσπαθούν να οικοδομήσουν ζωές σε νέες κοινωνίες. Οι 

πολιτισμικές, κοινωνικές, νομικές και γραφειοκρατικές προσδοκίες και 

διαδικασίες μπορούν να αλλάξουν δραματικά από τη μια χώρα στην άλλη. 

Μπορεί να χρειαστούν πολλοί μήνες και ακόμη και χρόνια για τίς νέες αφίξεις 

να μάθουν για τους ρητούς και σιωπηρούς κανόνες συμμετοχής στη νέα γη. 

Προφανώς απλά καθήκοντα όπως η απόκτηση ενός αριθμού κοινωνικής 

ασφάλισης, η πληρωμή ενός λογαριασμού, η εγγραφή ενός παιδιού στο 

σχολείο ή η αίτηση για δουλειά μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη, ιδιαίτερα 

όταν οι διαφορές γλωσσών συμπεριλαμβάνονται στην εξίσωση. Καθώς 

εστιάζουμε στις δεξιότητες του 21ου αιώνα σε αυτές τις εκπαιδεύσεις, 

προσπαθούμε να δώσουμε επιπλέον υποστήριξη για την ένταξη και την 

επιβίωση στην κοινότητα. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει καθοδήγηση  

ενηλίκων ως εκ τούτου, αλλά με την εξοικείωση των συμμετεχόντων με 

διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού και παραγωγικότητας ή γλωσσικές 

πρακτικές, συμβάλλει σε αυτό το θέμα. 

- Πληροφορίες για την ιθαγένεια: Το τί σημαίνει να είσαι πολίτης μπορεί να 

διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων εθνικών συνθηκών. Η ιδέα της 

ιδιότητας του πολίτη μπορεί να αναφέρεται σε ζητήματα νομικού καθεστώτος 

ή σε περισσότερες συμβολικές κατανοήσεις της ένταξης σε μια κοινωνία ή 

κοινότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς. Η παροχή στους μετανάστες 

σαφών πληροφοριών σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για την 

πρόσβαση σε νομική υπηκοότητα είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας 

ενσωμάτωσης. Παρόλα αυτά, οι ευρύτερες αντιλήψεις για την ιδιότητα του 

πολίτη, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μορφών πληροφόρησης, είναι 

επίσης πολύ χρήσιμες για τη διευκόλυνση των μεταβάσεων των μεταναστών 

σε νέους τρόπους κοινωνικής ζωής. 

- Πληροφορίες για την απασχόληση: Η αναζήτηση κατάλληλης απασχόλησης 

μπορεί να είναι ένα από τα πιο αγχωτικά και δύσκολα καθήκοντα που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά την άφιξή τους σε μια νέα χώρα. Αυτό 

ισχύει για τους μετακινούμενους με χαμηλή ειδίκευση με περιορισμένη 
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επίσημη εκπαίδευση, καθώς και για μετανάστες με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο, των οποίων τα διαπιστευτήρια ενδέχεται να μην μεταφράζονται 

εύκολα σε εναλλασσόμενα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Η παροχή βοήθειας 

σε μετανάστες που είναι πρόθυμοι να εισέλθουν στην αγορά είναι μια 

αμοιβαία επωφελής προσπάθεια επειδή υποστηρίζει ταυτόχρονα την ένταξη 

των μεταναστών και την αύξηση της οικονομικής συμβολής τους στην 

κοινωνία. Δραστηριότητες όπως τα εργαστήρια μας που βοηθούν τους 

μετανάστες να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγικότητας με ψηφιακά 

εργαλεία μπορούν να παρέχουν τις κρίσιμες ικανότητες που απαιτούνται για 

την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας. 

5.4.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Η μετάβαση σε μια νέα χώρα και διαφορετική κουλτούρα γίνεται ακόμα πιο 

τραυματική στην τωρινή τρέχουσα πολιτική ατμόσφαιρα. Πολλοί νεαροί μετανάστες 

αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, περιθωριοποίηση, και άλλες μορφές 

διακρίσεων. Μερικοί αντιμετωπίζουν πραγματικό φυσικό κίνδυνο ή απειλή 

οικογενειακού χωρισμού, παρενόχλησης ή απέλασης. Τι χρειάζεται για να εργαστείς 

αποτελεσματικά με τη νεολαία των μεταναστών; 

Η πρώτη και η πιο βασική απαίτηση που ισχύει για όλες τις εργασίες μέσα στη 

νεολαία - ο εκπαιδευτής / μέλος του προσωπικού πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλος, 

εμπαθής, επινοητικός, να έχει καλές δεξιότητες δικτύωσης και θετική άποψη για 

όλους τους νέους. 

Ωστόσο, υπάρχουν πρόσθετες ιδιότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι 

αποτελεσματικές με τα παιδιά και τη νεολαία των μεταναστών, μερικά από αυτά 

είναι: η κατανόηση των προκλήσεων, η ανάπτυξη μιας κατανόησης βασισμένης στις 

δυνατότητες, η κατανόηση του πολιτισμού, η ακρόαση, ο σεβασμός των γονέων, η 

αναγνώριση της ευελιξίας των μεταναστών και ελέγχοντας τις προκαταλήψεις σας. Ας 

πάμε σε αυτά λίγο πιο βαθιά: 

Κατανοήστε τις προκλήσεις 

Τα προγράμματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτές που εργάζονται με 

παιδιά μεταναστών να κατανοούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι 

τους. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 
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- Φτώχεια: Πολλά παιδιά μεταναστών έχουν γονείς με χαμηλότερο 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο και φτάνουν με υψηλά επίπεδα φτώχειας. 

- Διαχωρισμοί: Η πλειοψηφία των παιδιών των μεταναστών αντιμετωπίζουν 

έναν γονικό χωρισμό, που κυμαίνεται από δύο έως δέκα χρόνια, με λιγότερο 

προνομιούχα παιδιά που έχουν ζήσει μεγαλύτερους διαχωρισμούς. Αυτοί οι 

διαχωρισμοί είναι πολύ αποδιοργανωτικοί, όπως και οι γονικές 

επανασυνδέσεις, καθώς πολλά παιδιά έχουν επανασυνδεθεί με 

υποκατάστατους γονείς. Με αυτή την έννοια πολλά παιδιά μεταναστών 

υπέστησαν δύο απώλειες. 

- Απόκτηση γλωσσών: Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας διαρκεί πολύ 

περισσότερο από ό, τι εκτιμά ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης. 

- Άγχος: Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ έχει συμβάλει σε έναν αυξανόμενο 

αριθμό μη καταγεγραμμένων γονέων και στο τέλος μπορεί να οδηγήσει σε 

περισσότερες απελάσεις. Με την αναγνώριση του παιδιού ότι οι γονείς τους 

θα μπορούσαν να απελαθούν σε οποιαδήποτε στιγμή έρχονται τα αισθήματα 

άγχους, αστάθειας και φόβου. 

Αναπτύξτε μια κατανόηση που βασίζεται στις δυνατότητες 

Παρά τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σημαντικό να εξεταστεί η 

ανθεκτικότητα και ο καθαρός χρόνος που χρειάζεται συχνά για μια οικογένεια να 

μεταναστεύσει σε μια νέα χώρα. Στην πραγματικότητα, μόνο το 3% περίπου του 

παγκόσμιου πληθυσμού μεταναστεύει από τη μια χώρα στην άλλη. Πάραυτα, 

χρειάζεται πολύ θάρρος να φύγετε από το σπίτι σας και όλες τις συνδέσεις σας. Οι 

άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στα σπίτια τους και στις κοινότητές τους. Οι 

άνθρωποι που κάνουν το ταξίδι σε μια νέα χώρα είναι απίστευτα σκληροί. Στην 

πραγματικότητα, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει πώς οι δεύτερες και οι τρίτες 

γενιές μαθητών συχνά δεν κάνουν όσο η πρώτη, η οποία είναι συχνά ασυνήθιστα 

ανθεκτική. 

Κατανοήστε την κουλτούρα 

Οι εκπαιδευτές μπορεί να έχουν προκαταλήψεις σχετικά με τις κουλτούρες αλλά 

πρέπει να πάρουν χρόνο για να καταλάβουν τι έχει σημασία για τον νεαρό και τους 

γονείς τους. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση της κοσμοθεωρίας της οικογένειας, 

του ρόλου της θρησκείας, αυτό που τους έσπρωξε από τη χώρα τους και τι συνέβαινε 
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όταν έφυγαν. Με αυτή την έννοια, είναι χρήσιμο να διαβάσετε την ιστορία, αλλά και 

τα απομνημονεύματα και τα μυθιστορήματα που τίθενται στον πολιτισμό.  

Γίνε σπουδαίος ακροατής 

Πρέπει να υποθέσετε ότι δεν ξέρετε τα πάντα. Οι δικαιούχοι θα το εκτιμήσουν. Η 

υπομονή είναι επίσης πολύ σημαντική όταν εργάζεστε με νέους μετανάστες που 

αιτούνται άσυλο. 

Να σέβεστε τους γονείς των δικαιούχων 

Ως εξωτερικοί, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι πάντα κινδυνεύουνε να 

περάσουν κάποια λεπτή γραμμή και ότι η σχέση τους με τους γονείς των δικαιούχων 

τους μπορεί να είναι εύθραυστη.  

Αναγνωρίστε ότι οι μετανάστες είναι πολύ ευέλικτοι ως άτομα 

Οι περισσότερες οικογένειες μεταναστών εκτιμούν την εκπαίδευση και έχουν τη 

γνωστική ευελιξία που προσφέρει η διγλωσσία.  

Ελέγξτε τις προκαταλήψεις σας 

Ανεξάρτητα από το πώς αισθάνεστε για τη μετανάστευση, το γεγονός παραμένει ότι 

όλοι έχουμε κάποια εμπειρία μετανάστευσης στις οικογένειές μας.  

5.4.5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Όταν οι οργανώσεις νεολαίας αναλαμβάνουν τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού στο 

να εξυπηρετήσουν τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, η συνέχεια του προσωπικού 

είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της δυναμικής. Τα μέλη του προσωπικού 

που φτάνουν στο δίκτυο και στις κοινότητες των μεταναστών συχνά καλλιεργούν 

συνεργασίες με νόημα και εμπιστοσύνη. Εάν τα άτομα αυτά εγκαταλείψουν, η 

εμπιστοσύνη μπορεί να αποδυναμωθεί και οι σχέσεις να παραμεληθούν. Όταν αυτά 

τα  μέλη του προσωπικού παραμένουν με την πάροδο του χρόνου, συγκεντρώνουν 

συχνά σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του οργανισμού και τη 

δέσμευσή του για μεταναστευτική ή πολιτιστική προβολή. Διαδραματίζουν πολύτιμο 

ρόλο στη σύνδεση της τρέχουσας εργασίας με τις εμπειρίες του παρελθόντος και τα 

διδάγματα που αντλήθηκαν. Τα μακροπρόθεσμα μέλη του προσωπικού συνήθως 

αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες και μεγαλώνουν σε ηγετικές θέσεις. Αυτού του 
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είδους η συνέχιση του προσωπικού βαθύνει τις σχέσεις μεταξύ της συγκεκριμένης 

εργασίας με τη μεταναστευτική νεολαία και τον οργανισμό ως σύνολο.  

Μερικές συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Γνώση της εμπειρίας της κοινότητας και των μεταναστών: 

- Να είστε ενήμεροι για τη μεταβολή της πληθυσμιακής δημογραφίας στην 

τοπική κοινότητα. 

- Γνωρίστε τις συγκεκριμένες περιστάσεις και συνθήκες στις χώρες καταγωγής 

των συμμετεχόντων μεταναστών. 

- Κατανοήστε τα πολιτιστικά έθιμα, τους κανόνες και τις οικογενειακές δομές 

των τοπικών κοινοτήτων μεταναστών. 

- Κατανοήστε το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της μετανάστευσης στην ΕΕ τόσο 

σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

Πολιτιστική ικανότητα 

- Συσχέτιση με τα άτομα που προέρχονται από μια ευρεία ποικιλία πολιτιστικών 

υποβάθρων. 

- Κατανοήστε και σεβαστείτε τις βασικές αξίες, παραδόσεις και πεποιθήσεις των 

μεταναστών. 

- Αποφύγετε την πρόκληση των συμμετεχόντων με βάση το πολιτισμικό 

υπόβαθρο ή την αδικαιολόγητη μεταχείριση των ατόμων. 

- Να ενθαρρύνετε τη μετανάστευση των νέων και των οικογενειών να 

αποκτήσουν την κυριότητα και τη συμβολή κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων 

και υπηρεσιών για αυτούς. 

Γλωσσική επάρκεια  

- Παροχή υπηρεσιών στη γλώσσα των συμμετεχόντων, αξιοποιώντας το ρόλο 

των διαμεσολαβητών. 

- Βεβαιωθείτε ότι τα γραπτά υλικά μεταφράζονται ή προσαρμόζονται έτσι ώστε 

να είναι προσβάσιμα από τις διαφορετικές ομάδες μεταναστών. 

- Αναγνωρίστε ότι τα γλωσσικά στοιχεία επικοινωνίας και στυλ (επαφή με τα 

μάτια, χειρονομίες κλπ.) Μπορούν να έχουν διαφορετικές έννοιες σε 

διαφορετικούς πολιτισμούς. 
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Συνδέσεις με οικογένειες 

- Αποδοχή της νεολαίας και των οικογενειών των μεταναστών ως 

συμμετεχόντων που έχουν δικαίωμα να είναι εδώ και να λαμβάνουν 

υπηρεσίες. 

- Κάντε αρχικές συνδέσεις και οικοδομήστε εμπιστοσύνη με τους γονείς ή τους 

φροντιστές των συμμετεχόντων. 

- Δικτυωθείτε αποτελεσματικά με τα μέλη της κοινότητας των μεταναστών. 

5.4.6. ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑ 

Σε έργα όπως το Digital Welcome είναι ότι μερικές φορές συμβαίνει να 

χρησιμοποιούμε μεθόδους που πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσουν καλά με την 

ομάδα-στόχου μας από την εμπειρία. Εμείς πιστεύουμε, όμως, ότι είναι σημαντικό να 

ελέγχουμε πάντα αν η ομάδα-στόχος μας συμφωνεί με το όραμά μας και αν έχουν 

οποιαδήποτε σχόλια ως προσθήκη στις παραπάνω μεθόδους, έτσι αποφασίσαμε να 

επιτρέψουμε σε κάποιον από την ομάδα στόχου να αντιμετωπίσει αυτές τις ιδέες 

προσθέτοντας τις απόψεις του. 

Ο Maxim είναι νέος μετανάστης που ζει στις Βρυξέλλες. Έφυγε από τη Συρία το 2016 

και εργάζεται στη Maks vzw ως εκπαιδευτής. Ήταν ένας τοπικός προπονητής του 

Digital Welcome. 

« Διαβάζοντας αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και κοιτάζοντας πίσω στην 

πραγματική εμπειρία μου ως νέος μετανάστης που εξακολουθεί να εργάζεται για την 

εξεύρεση καλύτερου μέλλοντος και καλύτερων συνθηκών που να ταιριάζουν στο 

όραμά μου, θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή σας στο εξής: 

Οι πρώτοι 6 μήνες της ζωής των νέων μεταναστών / προσφύγων είναι πολύ 

σημαντικοί, γι’ αυτό νομίζω ότι τα κυβερνητικά όργανα και οι ΜΚΟ που 

ασχολούνται με προγράμματα για τους πρόσφυγες θα πρέπει να επικεντρωθούν πολύ 

στην περίοδο αυτή. Μπορώ να το εξηγήσω απλά: Ένας νέος πρόσφυγας κατά τους 

πρώτους έξι μήνες θα είναι σαν ένα νεογέννητο μωρό. Είναι συνήθως πρόθυμοι να 

μάθουν περισσότερα για τις νέες χώρες που πήραν και ακόμη περισσότερο για 

την αγορά εργασίας και την ένταξη. 

Νομίζω ότι τα μαθήματα εντατικού προσανατολισμού είναι και θα είναι ο καλύτερος 

τρόπος, αλλά με τη χρήση κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, τοπικοί εθελοντές 
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και παραδείγματα ιστοριών επιτυχίας θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

επιτάχυνση της διαδικασίας. Η κατανόηση της νέας κοινωνίας αποτελεί βασικό 

στοιχείο για την επιτυχία, συνήθως είναι μια μακρά διαδικασία, ειδικά όταν υπάρχει 

έλλειψη επικοινωνίας. Γι’ αυτό πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας νέα 

εργαλεία, τεχνολογία και κοινωνικά μέσα είναι μια φανταστική προσιτή επιλογή. Αυτό 

θα επιτρέψει στους νεοφερμένους να επικοινωνούν ευκολότερα και να αρχίζουν να 

κατανοούν καλύτερα τις συνήθειες, τους ρόλους και την αγορά εργασίας. 

Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό ως ένα εργαλείο για να 

παραδώσουμε πληροφορίες και οι προσπάθειες πρέπει να ανακατευθυνθούν προς 

μια κατεύθυνση που θα διευκολύνει τη διαδικασία. Πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι 

εκεί για να μας βοηθήσει και είναι πρόκληση μας να τη χρησιμοποιήσουμε με τον 

βέλτιστο τρόπο. Είναι μια συνεχιζόμενη πρόκληση, αλλά νομίζω ότι δημιουργώ τις 

γνώσεις και τα εργαλεία για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

-Maxim " 

 

5.5.Εργασία σε διεθνές πλαίσιο 

5.5.1. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στις εμπειρίες εργασίας με ψηφιακά εργαλεία για 

πρόσφυγες σε διάφορες χώρες και αυτό δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Καθώς το 

πλαίσιο για το πώς οι πρόσφυγες που φτάνουν σε κάθε χώρα είναι εντελώς 

διαφορετικό, θα μπορούσαμε να μάθουμε πολλά από του κάθε άλλου τις εμπειρίες. 

Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί και για τις ψηφιακές δεξιότητες. Μερικοί συνεργάτες 

σε αυτό το πρόγραμμα είχαν πολύ μεγάλη εμπειρία στην κωδικοποίηση, αλλά 

κανένας στην ψηφιακή αφήγηση. Το πρόγραμμα μας έδινε την δυνατότητα στο να 

στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, ένας συνεργάτης με γνώσεις 

προγραμματισμού θα μπορούσε να δώσει μια βοήθεια σε έναν συνάδελφο ο οποίος 

αντιμετώπιζε πρόβλημα με αυτό το τεχνικό κομμάτι της ενότητας. Το αντίθετο, ένας 

συνεργάτης με λιγότερη τεχνική κατάρτιση θα μπορούσε να υποστηρίξει τα τεχνικά 

του οργανισμού με πιο πολύ γνώση στις δεξιότητες. 

Ως εκ τούτου, εμείς προτείνουμε την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος παράλληλα 

και σε άλλους συνεργάτες, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να υποστηρίξουν ο 
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ένας τον άλλο στις διαφορετικές ενότητες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα 

επαγγελματικό εργαλείο συνεργασίας όπως το Basecamp για την επικοινωνία των 

συνεργατών. Όπως (δωρεάν) και ευκολότερα κανάλια επικοινωνίας το Facebook ή και 

το What’s App θα μπορούσαν να σας καλύψουν, αλλά είναι λιγότερο δομημένα 
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Pollet, J. (2016). Chapter 2. Methodology for making Digital Stories in Yep4Europe 
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6. ΠΗΓΕΣ 
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Αξιολόγηση: Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

ενός εκπαιδευόμενου μετά την εκπαίδευση σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους.  

Αιτών άσυλο: ένα πρόσωπο που ζητεί την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα 
και η αίτησή τους δεν έχει ακόμη επιλυθεί οριστικά. 

Κάτοχος κάρτας "Ανθρωπιστικοί λόγοι": Προβλέπει τη χορήγηση προσωρινής άδειας 
διαμονής που χορηγείται σε ορισμένες περιπτώσεις. αιτούντες άσυλο των οποίων η 
αίτηση έχει απορριφθεί σχετικά με την πρόταση της - Υπουργικής Επιτροπής για το 
άσυλο και καταφύγιο. 

Αξιολόγηση: η κρίση σχετικά με τη διεξαγωγή μιας εκπαιδευτικής εκδήλωσης, ή 
εργαστηρίου σχετικά με την οργάνωση, την απόδοση των εκπαιδευτών, τον τόπο 
διεξαγωγής των εκδηλώσεων κλπ. Ανατροφοδότηση της εκδήλωσης. 

Πρόσφυγας: Οι όροι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες συχνά συγχέονται: ο αιτών 
άσυλο είναι το πρόσωπο που ζητά την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα 
και του οποίου η αίτηση δεν έχει ακόμη επιλυθεί οριστικά. Οι πρόσφυγες είναι 
εγκεκριμένοι αιτούντες άσυλο. 

Επανεγκατάστασης:  συνίσταται στη μεταφορά ενός πρόσφυγα από τη χώρα όπου 
ζητείται η προστασία σε 3η  χώρα που έχει δεχθεί να τον αποκλείσει. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε διάφορους λόγους: ότι η πρώτη χώρα αρνείται τα βασικά δικαιώματα 
στους πρόσφυγες. ότι οι αρχές δεν θέλουν ή δεν μπορούν να τους παράσχουν 
αποτελεσματική προστασία · ή ότι η ζωή του κινδυνεύει / η ελευθερία του 
απειλείται στη χώρα αυτή. 

Άτομα ανιθαγενής: Ο όρος ανιθαγενής σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν 
θεωρείται υπήκοος από κανένα κράτος σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 

Επικουρική προστασία: Το δικαίωμα σε επικουρική προστασία είναι το δικαίωμα που 
παρέχεται σε πρόσωπα τα οποία, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, παρέχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι εάν 
επέστρεφαν στη χώρα καταγωγής τους θα αντιμετώπιζαν πραγματικό κίνδυνο να 
υποστούν ορισμένες οι ζημιές είναι σοβαρές ως θάνατος, βασανιστήρια, απειλές 
ακεραιότητας κλπ. 

7. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
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Το CEFR: Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Μάθηση, 

Διδασκαλία, Αξιολόγηση, συντομογραφία στα αγγλικά ως CEFR ή CEF ή CEFRL, είναι 

μια κατευθυντήρια γραμμή που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα επιτεύγματα 

των μαθητών ξένων γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη και, όλο και περισσότερο, σε 

άλλες χώρες. Συστάθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο κύριος στόχος του είναι 

να προσφέρει μια μέθοδο μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης που ισχύει για όλες 

τις γλώσσες στην Ευρώπη. Τον Νοέμβριο του 2001, ένα ψήφισμα του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε τη χρήση του CEFR για τη δημιουργία συστημάτων 

επικύρωσης της γλωσσικής ικανότητας. Τα έξι επίπεδα αναφοράς γίνονται ευρέως 

αποδεκτά ως το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ταξινόμηση της γλωσσικής επάρκειας 

ενός ατόμου. Ένας χρήστης γλωσσών μπορεί να αναπτύξει διάφορους βαθμούς 

επάρκειας σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και για να βοηθήσει στην περιγραφή 

τους, το CEFR έχει παράσχει ένα σύνολο έξι κοινών επιπέδων αναφοράς (A1, A2, B1, 

B2, C1, C2). 

 


