www.welcomm-project.com

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 σε νοικοκυριά μόνο με το άκουσμα και την ομιλία
της μητρικής γλώσσας 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 στην 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.

ΣΤΟΧΟΙ
• Να παρέχει ευκαιρίες για ισότιμη έναρξη στην εκπαίδευση για τα παιδιά των μεταναστών στην προσχολική
και σχολική ηλικία.
• Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των μεταναστών γονέων για τη σημασία της εκπαίδευσης στην κοινωνική
ένταξη.
• Να αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία για τη μη-τυπική μάθηση γλωσσών έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες των οργανώσεων των μεταναστών και των καθηγητών γλωσσών που εργάζονται με μετανάστες.
• Να αναπτυχθούν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στη γλώσσα της χώρας υποδοχής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Δημιουργία ομάδων εστίασης με εκπροσώπους οργανώσεων μεταναστών, καθηγητών γλωσσών και εθελοντικές
οργανώσεις
• 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 την ενίσχυση των
κινήτρων των μεταναστών γονέων
• Δημιουργία Εκπαιδευτικού Πακέτου Πολλαπλών Μέσων για Παιδιά Μεταναστών για προώθηση της εκπαίδευσης
χωρίς αποκλεισμούς και βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας στη γλώσσα της χώρας υποδοχής.
• Οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την πρακτική εφαρμογή των προϊόντων εντός του περιβάλλοντος
εκμάθησης γλωσσών
• Οργάνωση σεμιναρίων αξιοποίησης του έργου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του και την εξασφάλιση
της βιωσιμότητάς του
• Δημιουργία ιστοσελίδας του έργου που θα φιλοξενεί όλα τα προϊόντα του έργου και τα υλικά.
Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών Μέσων για Παιδιά Μεταναστών
Το εκπαιδευτικό πακέτο θα βοηθήσει τα παιδιά των μεταναστών να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο των
μαθημάτων που διδάσκονται, θα αυξήσει το ενδιαφέρον τους για τα οφέλη της μάθησης και τα κίνητρα και θα
ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Θα διαδοθεί μεταξύ των οργανώσεων των μεταναστών,
των καθηγητών γλωσσών και των εθελοντών και θα εφαρμοστεί στις εργασίες τους με τα παιδιά των μεταναστών.
Το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει:
- Ταινίες κινουμένων σχεδίων (μίνι-σειρά) χωρισμένες σε θεματικές ενότητες
- Γλωσσικά παιχνίδια και υλικό οπτικής μάθησης μετά από παρακολούθηση κάθε μίνι-σειράς, τα οποία θα παρέχουν
πρακτικές δραστηριότητες για κατανόηση του περιεχομένου
- Κόμικς με βάση διασκευασμένα παραμύθια τα οποία αποκαλύπτουν το πολιτισμικό υπόβαθρο και τα πρότυπα
συμπεριφοράς της κάθε χώρας των εταίρων

ΕΤΑΙΡΟΙ

Pressure Line (NL) - συντονιστής, EURORESO, KU TU Ltd. (BG), Synthesis (CY), IFES (ES), UNISTRASI (IT), Inthecity Project
Development (NL), F.L.E.P. (PT) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε τη σελίδα του
έργου www.welcomm-project.com ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση golfo.kateva@synthesis-center.com
SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd
Home for Cooperation
28 Marcou Dracou Street, Nicosia 1102, Cyprus
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.

