
Ευκαιριεσ εκμαθησησ γλωσσων
προσαρμοσμενεσ στισ αναγκεσ των
γυναικων μεταναστριων και προσφυγων
Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι θεμελιώδεις για επιτυχημένη
διαδικασία ένταξης. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες μετανάστριες και
προσφύγισσες έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες εκμάθησης της τοπικής γλώσσας, πράγμα που συμβαίνει
και λόγω της υποχρέωσής τους να φροντίσουν τα παιδιά. Κατά
συνέπεια, αντιμετωπίζουν συνήθως και περισσότερες δυσκολίες
στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

Ως εκ τούτου, οι ευκαιρίες εκμάθησης της γλώσσας θα πρέπει να
προσαρμόζονται στις δικές τους ανάγκες. 

Το πρόγραμμα Feeling Home, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει
αυτήν την πρόκληση προσφέρει τη δυνατότητα άτυπης εκμάθησης
της τοπικής γλώσσας στη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Σουηδία, την
Ισπανία και την Ιταλία.
Μέσω του προγράμματος αυτού, οι μετανάστριες μπορούν να
βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και ταυτόχρονα να
ενισχύσουν τη διαδικασία ένταξής τους. Το έργο στοχεύει στη
μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστριών,
προωθώντας την εκπαίδευση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα,
καθώς και παρακινώντας εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
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Αύξηση των ευκαιριών
εκμάθησης της γλώσσας για τις
μετανάστριες, μέσω της
δημιουργίας μιας νέας άτυπης
παιδαγωγικής προσέγγισης,
ώστε να ενισχυθούν οι
ευκαιρίες ενσωμάτωσής τους
στις χώρες υποδοχής.

Υποστήριξη των υπερβολικά
φορτωμένων εκπαιδευτών
γλωσσών που εργάζονται με
μετανάστες & ευάλωτες ομάδες
με νέες μεθοδολογίες,
παραδείγματα βέλτιστων
πρακτικών και ένα εκτεταμένο
αποθετήριο δωρεάν υλικού και
ψηφιακών εργαλείων.

ΣΤΟΧΟΙ

http://feelinghomeproject.eu/


Δρασεισ
Εκδηλώσεις και εκδρομές με γυναίκες μετανάστριες σε 5
διαφορετικές πόλεις

Δημιουργία 5 χαρτών πόλεων από την οπτική γωνία των
μεταναστριών

Παραγωγή 5 ντοκιμαντέρ 

Διεθνείς διαδικτυακές εκδηλώσεις μεταξύ μεταναστριών
που μιλούν την ίδια γλώσσα

Ανάπτυξη μεθοδολογικού εγχειριδίου για εκπαιδευτές
και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με ευάλωτους
μαθητές

Δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας μάθησης για
την υποστήριξη των εκπαιδευτών 
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Ατυπη δραστηριοτητα εκμαθησησ γλωσσων για τισ μετανατριεσ,
συμπεριλαμβανομενου του προγραμματοσ σπουδων και του υλικου

Μη τυπικό πρόγραμμα σπουδών για την εκμάθηση γλωσσών: Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε
μια άτυπη πορεία εκμάθησης της γλώσσας της κάθε χώρας, ενσωματωμένη στη δημιουργίας
ενός εξατομικευμένου οδηγού, σύμφωνο με την οπτική των μεταναστριών που θα μείνουν
εκεί.

Οδηγός πόλης: Μετά τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στις 5 πόλεις των χωρών
εταίρων (Βερολίνο, Μάλμο, Βαρκελώνη, Αθήνα και Παλέρμο), οι γυναίκες θα δημιουργήσουν 5
διαφορετικούς οδηγούς. 

Ταινίες: Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις διάφορες πόλεις, θα συγκεντρωθεί
οπτικοακουστικό υλικό για τη δημιουργία 5 διαφορετικών ταινιών. 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει επαρκής χώρος για προσωπικής εξέλιξης για πολλά
γυναικεία πρότυπα. Γι αυτό, πρέπει να προσφέρουμε στις γυναίκες ευκαιρίες δημιουργικής
εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντα με τις καθημερινές τους ευθύνες. Για το λόγο αυτό, θα αναπτυχθούν
τα ακόλουθα αποτελέσματα:
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Ανοικτη διαδραστικη πλατφορμα μαθησησ και εγχειριδιο
μεθοδολογιασ 

Εγχειρίδιο μεθοδολογίας: Θα δημιουργήσουμε ένα εγχειρίδιο μεθοδολογίας που θα περιέχει
υλικό, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και δραστηριότητες από το προηγούμενο
αποτέλεσμα. 

Ανοιχτός και διαδραστικός χώρος μάθησης: Μετά τη δημιουργία του εγχειριδίου θα
αναπτύξουμε μια διαδραστική πλατφόρμα με δυνατότητα επιμόρφωσης για εκπαιδευτές που
παρέχουν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για μετανάστες. 

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση, ενώ για τη διαδικασία εκπαίδευσης
των μεταναστών πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετες συνιστώσες κατά το σχεδιασμό των
προγραμμάτων σπουδών και την εκπόνηση των μαθημάτων. Στόχος αυτού του αποτελέσματος
είναι η δημιουργία και η ανταλλαγή υλικού για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε
αυτόν τον τομέα. Έτσι, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα προϊόντα:

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



Το πρόγραμμα Feeling Home συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. 
Η σύμπραξη αποτελείται από τους εξής φορείς:

Πληροφοριεσ

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού

Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις
εκφραζόμενες απόψεις.
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Συντονιστής του προγράμματος
Iberika Education Group GGMBH
Γερμανία – Βερολίνο 
https://www.iberika.de

Swideas AB
Σουηδία – Μάλμο 
https://www.swideas.se

Associacio La Xixa Teatre
Ισπανία – Βαρκελώνη 
https://www.laxixateatre.org

Active Citizens Partnership
Ελλάδα – Αθήνα 
https://activecitizens.eu

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"
Ιταλία – Παλέρμο
https://danilodolci.org

https://www.facebook.com/feelinghomeproject
https://feelinghomeproject.eu/

