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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ:

@hopefuleuΕάν είστε εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζεστε με 
παιδιά μεταναστών, επικοινωνήστε μαζί μας για τη συμμετοχή σας στις 
δραστηριότητες του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων (ομάδες 
εστίασης / σεμινάριο ανάπτυξης ικανοτήτων, πιλοτική δοκιμή του 
διαγνωστικού εργαλείου).

Εάν είστε εκπρόσωποι εκπαιδευτικής αρχής ή/και σχολικοί σύμβουλοι, 
μείνετε συντονισμένοι για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων 
εκπαιδευτικών και το διαγνωστικό εργαλείο.

Να είσαι…Hopeful (ήτοι αισιόδοξος)
Πώς;

www.cardet.org

www.sosmalta.org
www.cesie.org

www.kmop.gr

Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών 
για την αποτελεσματική διδασκαλία της αριθμητικής, 

του γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων 
σε παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο



Το Hopeful είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της 
αριθμητικής, ανάγνωσης και γραφής, καθώς και ψηφιακών δεξιοτήτων σε 
παιδιά προσφύγων ή μεταναστών, προκειμένου να βελτιώσουν τις σχολικές 
τους επιδόσεις.    

Δεδομένου ότι τα παιδιά προσφύγων δε μιλούν τη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής και/ή τα αγγλικά και ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν μείνει 
εκτός σχολείου για αρκετό διάστημα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν επιτυχώς στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.   

Προώθηση καινοτόμων πρακτικών, ψηφιακών και μη, στη 
διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής, αριθμητικής και 
ψηφιακών δεξιοτήτων σε παιδιά προσφύγων (ή/και 
μεταναστών) με διακοπτόμενη εκπαίδευση.

Παροχή ενός διαγνωστικού εργαλείου για την 
αποτελεσματική αξιολόγηση των κενών και αναγκών των 
παιδιών προσφύγων και μεταναστών αναφορικά με την 
ανάγνωση και γραφή, την αριθμητική και τις ψηφιακές 
δεξιότητες.

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδασκαλία 
ανάγνωσης και γραφής, αριθμητικής και/ή ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε παιδιά προσφύγων ή/και μεταναστών με 
μαθησιακά κενά λόγω διακοπτόμενης εκπαίδευσης και με 
ελάχιστες δεξιότητες στη μητρική τους (ή αγγλική) 
γλώσσα, μέσω της ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου 
προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Το HOPEFUL στοχεύει στην: Πώς θα πετύχει το Hopeful; 

Εντοπίζοντας τις δεξιότητες που 
χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 
την αποτελεσματική διδασκαλία 

ανάγνωσης και γραφής, 
αριθμητικής και ψηφιακών 

δεξιοτήτων σε παιδιά προσφύγων 
ή/και μεταναστών. 

Σχεδιάζοντας ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης 

ικανοτήτων για 
εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και σχολικούς 

συμβούλους. 

Αναπτύσσοντας ένα διαγνωστικό 
εργαλείο για την αξιολόγηση των 

κενών και των αναγκών των 
παιδιών μεταναστών και 

προσφύγων στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.

Αναπτύσσοντας μία 
διαδικτυακή πλατφόρμα 

όπου οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να βρουν ψηφιακές 
ενότητες για την εκπαίδευσή 

τους.

Ας μιλήσουμε για το Hopeful …


