
Το παρόν φυλλάδιο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστή-
ριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνι-
στά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληρο-
φοριών που περιέχονται σε αυτό. | Αριθμός σύμβασης έργου: 
621412-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

passageproject.euΕταίροι
Το έργο PASSAGE αποτελεί κοινή προσπάθεια επτά φορέων που εκπρο-
σωπούν έξι χώρες της ΕΕ: Κύπρος, Ελλάδας, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογα-
λία και Σλοβενία.

facebook.com/passageEUproject

twitter.com/passage_project

linkedin.com/showcase/passage-project

Πιλοτικό πρόγραμμα 
συμβουλευτικής καθοδήγησης 
μεταξύ συνομηλίκων, για την 
υποδοχή και τη συμπερίληψη 
νεοαφιχθέντων παιδιών με 
προσφυγική ή μεταναστευτική 
βιογραφία στο σχολικό σύστημα.

Casa do Professor
casadoprofessor.pt

Center for Social Innovation
csicy.com

Cesie
cesie.org

Cyprus Pedagogical Institute
pi.ac.cy

Ljudska univerza Ptuj
lu-ptuj.si

Symplexis
symplexis.eu

Jaunimo karjeros centras
karjeroscentras.eu

Γίνε 
εκπαιδευτής!

Το PASSAGE στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων 
και αναγκαίων λύσεων για τη διασφάλιση επαρκούς 
υποστήριξης των νεοαφιχθέντων παιδιών με προσφυγική 
ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό σύστημα .



Το Έργο 
Το PASSAGE στοχεύει στην ανάπτυξη 
καινοτόμων και αναγκαίων λύσεων για 
τη διασφάλιση επαρκούς υποστήριξης 
των νεοαφιχθέντων παιδιών με προ-
σφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία 
στο σχολικό σύστημα.

Το Πρόγραμμα
Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει στό-
χο να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές/
μαθήτριες και εκπαιδευτικούς να λει-
τουργήσουν ως «θετικά πρότυπα» στη 
διαδικασία ένταξης νεοαφιχθέντων 
παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευ-
τική βιογραφία (πρόσφυγες, αιτούντες 
άσυλο και μετανάστες/μετανάστριες), 
με τη δημιουργία ενός μοντέλου συμ-
βουλευτικής καθοδήγησης (mentoring).

Η συμβουλευτική καθοδήγηση αποτε-
λεί στρατηγική για την υποδοχή και την 
ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών 
στο σχολικό σύστημα, προσφέροντάς 
τους υποστήριξη και μέσω της αλλη-
λεπίδρασης με τους συνομηλίκους 
τους. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται 
η προσωπική, διαπροσωπική και σχο-
λική τους ανάπτυξη, ενώ παράλληλα 
προωθείται η φιλία, η πολιτισμική 
ανταλλαγή και ο διαμοιρασμός.

Σχεδιασμός
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για 
παιδιά ηλικίας 6-15 ετών και για το 
σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, 
ανεξάρτητα από το γλωσσικό και 
πολιτισμικό τους υπόβαθρο ή 
άλλες εκπαιδευτικές πτυχές.

Παρέχει ευελιξία και δυνατότητες 
προσαρμογής ανάλογα με τους 
μαθησιακούς στόχους και τις ανάγκες 
κάθε παιδιού και της κάθε τάξης.

Επικεντρώνεται σε απλούς, σαφείς 
και επιτεύξιμους στόχους με 
σκοπό την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής όλων των παιδιών.

twitter.com/passage_projectlinkedin.com/showcase/passage-projectΜάθετε περισσότερα για 
το πρόγραμμα και το έργο facebook.com/passageEUproject

Πλεονεκτήματα
Προωθεί μια στενή σχέση 
μεταξύ του παιδιού-πρότυπου 
(καθοδηγητής και καθοδηγήτρια) 
και του/της νεοεισερχόμενου 
και νεοεισερχόμενης παιδιού 
(καθοδηγούμενος/η), ώστε να 
μπορούν να εκφράζουν ευκολότερα 
τις δυσκολίες και τις ανησυχίες τους.

Ωφελεί άμεσα τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να αναπτύξουν 
δεξιότητες και ικανότητες όπως 
η επικοινωνία, η συνεργασία, η 
ενσυναίσθηση και η υπευθυνότητα

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πλέον 
μόνοι τους στην εφαρμογή 
πρακτικών υποδοχής και ένταξης, 
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή 
ολόκληρης της σχολικής κοινότητας

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 
Εργαστηρίων

Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί 
και τα παιδιά να λειτουργήσουν ως 
πρότυπα στη διαδικασία ένταξης 
των νεοαφιχθέντων παιδιών με 
μεταναστευτική ή προσφυγική 
βιογραφία , σχεδιάστηκε ένα 
εργαστήριο με θέμα «Συμβουλευτική 
Καθοδήγηση και Πρότυπα». Το 
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του 
εργαστηρίου είναι διαθέσιμο στα 
αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες 
των εταίρων (σλοβενικά, ελληνικά, 
ιταλικά, πορτογαλικά, λιθουανικά) και 
μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση  
passageproject.eu/resources.


