
                                            

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ευρωπαϊκή Δράση VOLUTORING 

Ένα δωρεάν μοντέλο διδασκαλίας γλωσσικών, αριθμητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων 

Στόχος είναι η προώθηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης των 

χαμηλής ειδίκευσης ενήλικων μεταναστών και προσφύγων στις χώρες υποδοχής τους, μέσα 

από ένα δωρεάν εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών εκπαιδευτών. 

Η πλατφόρμα προσφέρει 7 διαφορετικές ενότητες, για την ανάπτυξη γλωσσικών, 

αριθμητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ το υλικό προσφέρεται σε 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά και Σουηδικά). 

Για την αποτελεσματική χρήση του μοντέλου διδασκαλίας Volutoring, η ομάδα της 

Symplexis, εταίρος του έργου στην Ελλάδα, θα διοργανώσει εντός του Ιουλίου 2020, 

πιλοτική δοκιμή με δωρεάν παρουσίαση και κατάρτιση επί της πλατφόρμας σε εθελοντές 

εκπαιδευτές ενήλικων μεταναστών και προσφύγων, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά. 

 

 

 

Η πανδημία COVID-19 και τα αναγκαία εθνικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της, 

αναμφίβολα διατάραξαν σε μεγάλο βαθμό την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως έφεραν στο επίκεντρο την θεμελιώδη σημασία της  ψηφιακής 

εκπαίδευσης ως πολύτιμης πηγής γνώσης, κατάρτισης και επικοινωνίας.  

Η Symplexis φέρνει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Erasmus+ έργο Volutoring, το οποίο καλείται να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή μάθηση, προσφέροντας ένα εξειδικευμένο μοντέλο 

διδασκαλίας σε εθελοντές εκπαιδευτές, μέσα από την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα του 

έργου.  

 

https://symplexis.eu/
https://symplexis.eu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=117733099631982&ref=br_rs
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Στόχος της εκπαίδευσης είναι η προώθηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 

ένταξης, χαμηλής ειδίκευσης ενήλικων μεταναστών και προσφύγων στις χώρες υποδοχής τους, 

αναπτύσσοντας τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές τους δεξιότητες, οι οποίες καθίστανται 

απαραίτητες για την ενδυνάμωση των μαθητευόμενων, ώστε να συμμετέχουν εποικοδομητικά στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή των χωρών όπου διαμένουν και να βελτιώσουν την αυτονομία τους. 

Το διετές έργο Volutoring, που ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2020, προσφέρει ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο διδασκαλίας για εθελοντές εκπαιδευτές, το οποίο διατίθεται δωρεάν μέσω 

της επαγγελματικής και φιλικής προς τον χρήστη ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.volutoring.eu.  

Η πλατφόρμα φιλοξενεί 7 διαφορετικές Ενότητες που εστιάζουν σε θεωρητικές γνώσεις και 

πρακτικές διδασκαλίας, συνοδευόμενες από καινοτόμες μεθοδολογίες, κατευθυντήριες γραμμές, 

πρακτικά παραδείγματα και εισηγήσεις, διαδραστικά κουίζ, και ηλεκτρονικά βοηθήματα.  

Το υλικό προσφέρεται σε 6 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά και Σουηδικά.  

Οι υπηρεσίες, καθώς και όλο το υλικό του έργου Volutoring έχει αναπτυχθεί από τους 

εξειδικευμένους εταίρους του έργου:  

- Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος) 

- Symplexis (Ελλάδα) 

- Innovation Training Center (Ισπανία) 

- Centro Servizi per il Voluntariato Marche (Ιταλία) 

- EU Activities Centre Association (Τουρκία) 

- Elderberry - Culture Projects (Σουηδία) 

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ 

VOLUTORING! 

Για την αποτελεσματική χρήση του μοντέλου διδασκαλίας Volutoring, η Symplexis ως υπεύθυνη 

ομάδα του έργου για την Ελλάδα, θα διοργανώσει εντός Ιουλίου 2020, δωρεάν πιλοτική δοκιμή 

(pilot testing) με παρουσίαση και κατάρτιση επί της πλατφόρμας σε εθελοντές εκπαιδευτές, η 

οποία θα γίνει ηλεκτρονικά.  

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα προκύψουν κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες, γι’ αυτό οι 

ενδιαφερόμενοι (π.χ. εκπαιδευτικοί, εθελοντές που εργάζονται με μεταναστευτικούς-

προσφυγικούς πληθυσμούς, καθηγητές ξένων γλωσσών, φοιτητές και ερευνητές σε αντίστοιχα 

πεδία κ.α.) καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020, στέλνοντας e-mail στο 

info@symplexis.eu με τίτλο «VOLUTORING – PILOT TESTING» και αναφέροντας ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα και τηλέφωνο, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου 

www.volutoring.eu, την σελίδα της δράσης στο Facebook https://www.facebook.com/volutoring, 

καθώς και την επίσημη ιστοσελίδα της Symplexis https://symplexis.eu/volutoring.  

https://symplexis.eu/
http://www.volutoring.eu/
http://csicy.com/
https://symplexis.eu/
http://www.innovationtrainingcenter.es/en/
https://www.csvmarche.it/
https://www.abmerkezi.org.tr/
http://www.elderberry.nu/
mailto:info@symplexis.eu
http://www.volutoring.eu/
https://www.facebook.com/volutoring/
https://symplexis.eu/volutoring/

