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WelComm εν συντομία...
Το έργο WelComm στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης για
την κοινωνική ένταξη των μεταναστών από μικρή ηλικία και την προώθηση ευκαιριών για ισότιμη έναρξη
στην εκπαίδευση. Τα παιδιά των μεταναστών συχνά μεγαλώνουν μόνο με το άκουσμα και την ομιλία της
μητρικής γλώσσα των γονιών τους και αντιμετωπίζουν προκλήσεις για τις γλωσσικές τους δεξιότητες κατά την
έναρξη της φοίτησής τους στο σχολείο. Η πρόωρη εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην σχολική ετοιμότητα
και την εκμάθηση της γλώσσας, επιτρέποντας στα παιδιά να εισέλθουν στο νηπιαγωγείο με καλύτερες
γλωσσικές δεξιότητες διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ένταξη των οικογενειών των μεταναστών στην
κοινωνία υποδοχής.
Το έργο WelComm θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα με τη δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Πακέτου
Πολλαπλών Μέσων για Παιδιά Μεταναστών δημιουργώντας βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στη γλώσσα
στη χώρας υποδοχής. Το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει ταινίες κινουμένων σχεδίων, παιχνίδια και
κόμικς όπου όλα τα θέματα θα παρουσιάζονται ως μαθησιακές δραστηριότητες με προσωπική συμμετοχή
των εκπαιδευομένων.

WelComm Εναρκτήρια συνάντηση…
Οι εταίροι του έργου έγιναν δεκτοί από τον συντονιστή του έργου, Pressure Line, στις 17-18
Νοεμβρίου 2014, στο Ρότερνταμ, Ολλανδία. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην επισήμανση των
βραχυπρόθεσμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και την ανάπτυξη μιας προσέγγισης για τη
συμμετοχή σχετικών οργανισμών και ιδιωτών στις δραστηριότητες του έργου. Το πρώτο στάδιο του
έργου προβλέπει τις ακόλουθες εργασίες:





Δημιουργία ομάδων εστίασης με εκπροσώπους οργανώσεων μεταναστών,
καθηγητών γλωσσών, εθελοντικών οργανώσεων, κ.λπ.
Διενέργεια ανάλυσης αναγκών των μεταναστών και των καθηγητών γλωσσών
σχετικά με πολιτιστικές και γλωσσικές πληροφορίες για την ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων επικοινωνίας
Επιλογή καλών πρακτικών που εστιάζουν σε προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη
των μεταναστών
Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των χωρών
εταίρων για ενίσχυση των κινήτρων των μεταναστών γονέων.




Ανάπτυξη μιας διδακτικής προσέγγισης για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων
ομιλίας / κατανόησης για τα παιδιά των μεταναστών
Δημιουργία υλικού εκμάθησης γλωσσών και κατευθυντήριων γραμμών για τους
δασκάλους γλωσσών ώστε να το χρησιμοποιήσουν με τους μαθητές.

Τρέχουσες Εργασίες
Οι εταίροι εργάζονται ήδη για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των
μεταναστών, τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των έξι χωρών των εταίρων και καλές
πρακτικές για την ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων.
Το έργο θα καλύψει η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και οι Κάτω
Χώρες και θα προσφέρει ευκαιρίες για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών από
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στις κοινωνίες των χωρών αυτών.

Στη συνέχεια …
Η δεύτερη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 5 - 6 Φεβρουαρίου 2015 στη
Σιένα, στην Ιταλία όπου οι εταίροι θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της
πραγματοποιηθείσας ανάλυσης αναγκών και την επιλογή των βέλτιστων πρακτικών και θα
θέσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου των προϊόντων
του έργου WelComm.

Οι εταίροι του έργου
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε τη σελίδα
του έργου www.welcomm-project.com
SYNTHESIS Center for Research & Education Ltd
Home for Cooperation
28 Marcou Dracou Street
Nicosia 1102
Cyprus
Tel. (357)99571660 Fax (357) 22776680
http://www.synthesis-center.com

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

