
Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις για 
τη Μετάβαση από την Υποδοχή 
στην Εκπαίδευση

Το φυλλάδιο αυτό δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της 
παρούσας δημοσίευσης δεν συνεπάγεται και έγκριση του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός Συμφωνίας: 
621412-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN]
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Εταίροι

Το έργο PASSAGΕ, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 
και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023, είναι 
μια κοινή προσπάθεια 7 εταίρων που εκπροσωπούν 6 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, 
Πορτογαλία και Σλοβενία.

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

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΕΝΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ 

ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

passageproject.eu



Περιεχόμενο
Το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης και το θέμα κάθε 
μίας από τις εφτά εκπαιδευτικές ενότητες επιλέχθηκε 
κατά τη διάρκεια της έρευνας που διεξάχθηκε από 
τους εταίρους του έργου PASSAGE και αναπτύχθηκε 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχολείων. Δίνεται 
έμφαση στις παρακάτω πτυχές:

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ/ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Χρήση της εργαλειοθήκης
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει την περιγραφή του θέματος, 
κατευθυντήριες ερωτήσεις, συμβουλές, συστάσεις και 
περαιτέρω ανάγνωση.

Οι κατευθυντήριες ερωτήσεις που απευθύνονται 
σε εκπαιδευτικούς και στη διεύθυνση του σχολείου 
προσφέρουν συστάσεις για την εφαρμογή δράσεων 
που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, όπως βιωματικά 
εργαστήρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες στις οποίες 
θα συμμετέχουν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί. Στον 
τομέα αυτό εξετάζεται επίσης η συμπεριφορά των 
διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών των σχολείων. 
Η εφαρμογή των προτεινόμενων προσεγγίσεων στη 
διδασκαλία και στη διαχείριση της τάξης/του σχολείου 
αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου μπορούν 
να βρουν συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν 
τυχόν προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν στην 
ενότητα “Συμβουλές”. Επιπλέον, παρέχονται στους 
χρήστες πληροφορίες που συμβάλλουν στην εφαρμογή 
των ιδεών τους στην πράξη, καθώς και επιπλέον πηγές 
έρευνας και μάθησης.

Οι ιδέες που αναφέρθηκαν από εκπαιδευτικούς 
και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε κάθε χώρα 
υλοποίησης του έργου κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, περιλαμβάνονται στην ενότητα “Συστάσεις”. 
Παρέχονται επίσης συστάσεις που προκύπτουν από 
πρόσθετες μελέτες επί του θέματος. Η εργαλειοθήκη 
αποτελεί πηγή έμπνευσης και ενημέρωσης για 
διάφορες άλλες ακαδημαϊκές προσπάθειες και 
προγράμματα που θα εφαρμόσουν αντίστοιχη 
στρατηγική.

Παρέχει επίσης συμβουλές στους/στις εκπαιδευτικούς 
και στη διεύθυνση των σχολείων σχετικά με 
σύγχρονες τεχνικές και συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 
Μόνο η χρήση της εργαλειοθήκης δεν προσφέρει 
ολοκληρωμένες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς και 
διοικητικό προσωπικό που ενδιαφέρονται για το 
θέμα. Στο τέλος κάθε μαθήματος υπάρχει μια ενότητα 
με περαιτέρω πηγές για μελέτη, σε περίπτωση που οι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν να μελετήσουν περισσότερο 
ένα συγκεκριμένο θέμα.

Σχετικά με την εργαλειοθήκη
Η εργαλειοθήκη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου PASSAGE. Σχεδιάστηκε για να 
βοηθήσει τη διεύθυνση και τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων να αναπτύξουν 
τις γνώσεις τους για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο της εκπαίδευσης και υπο-
δέχονται νεοαφιχθέντες μαθητές και νεοαφιχθείσες μαθήτριες από τρίτες χώρες, 
εφαρμόζοντας μια εκπαιδευτική προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο το παιδί και 
λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντά του.


