
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Το έργο Volutoring, συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Erasmus+ KA2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2020, έχοντας 
επιτύχει τους τελικούς του στόχους. 
     Ειδικότερα, στόχος του έργου ήταν να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση διδασκαλίας για την οικοδόμηση 
βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ενήλικες μετανάστες και 
πρόσφυγες χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ένταξή τους στην εκπαιδευτική, επαγγελματική, κοινωνική ζωή 
των χωρών υποδοχής τους και να βελτιωθεί η αυτονομία τους. 
     Το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων του έργου 
βασίζεται σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης εθελοντών. Οι εθελοντές 
και οι επαγγελματίες θα ενεργούν ως δάσκαλοι για τους ενήλικες 
μετανάστες/πρόσφυγες με χαμηλή ειδίκευση για την ανάπτυξη 
των γλωσσικών, αριθμητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους. 
     Κατά τη διάρκεια αυτού του διετούς έργου, οι εταίροι από την 
Τουρκία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία και τη 
Σουηδία συναντήθηκαν για να συνεδριάσουν στην Αθήνα και τη 
Στοκχόλμη και ολοκλήρωσαν εκτεταμένη προπαρασκευαστική 
έρευνα, υποστηριζόμενη από ομάδες εστίασης (focus groups) που 
οδήγησαν στις προδιαγραφές για μια συγκεκριμένη διδακτική 
μεθοδολογία για ένα κύκλο μαθημάτων ανάπτυξης ικανοτήτων 
για την κατάρτιση εθελοντών. 
     Στους εθελοντές και τους επαγγελματίες παρέχεται ένα 
καινοτόμο σύνολο εκπαιδευτικού υλικού, που διευκολύνεται από 
μια δωρεάν πλατφόρμα εκπαιδευτικών πόρων, διαθέσιμη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.volutoring.eu 



   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2η Συνάντηση, Στοκχόλμη 

Θεωρητική/Οριζόντια Ενότητα 
1.1. Γενική επισκόπηση της μετανάστευσης στην Ευρώπη 2020: Παροχή βασικών 

γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης και τον αντίκτυπό του 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

1.2. ΕΕ/Εθνική νομοθεσία για τη μετανάστευση: Παροχή βασικών γνώσεων 
σχετικά με τη νομοθεσία και το πλαίσιο πολιτικής σχετικά με τη 
μετανάστευση, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

1.3. Φροντίδα για τους μετανάστες: Παρέχει στους εθελοντές τα εργαλεία για την 
προώθηση της ατομικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό 
επίπεδο. 

1.4. Διοίκηση/Αξιολόγηση: Παρέχεται μια επισκόπηση των βασικών αρχών της 
αξιολόγησης και της διαχείρισης. Πώς αξιολογείται η ικανότητα των 
εκπαιδευτικών, πώς αναλύονται οι ανάγκες των εκπαιδευομένων και των 
διαφόρων ειδών διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

Γλωσσικές Ενότητες 
Ένας οδηγός για εθελοντές εκπαιδευτές που διδάσκουν γλωσσικές δεξιότητες 
σε μετανάστες και πρόσφυγες, διαθέσιμος στα Τουρκικά, Ελληνικά, Ιταλικά, 
Ισπανικά και Σουηδικά. 

 

Αριθμητικές Ενότητες 
Ο βασικός στόχος της ενότητας είναι να αναπτύξει στους εθελοντές δεξιότητες 
και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να εκπαιδεύσουν τους μετανάστες στα 
βασικά μαθηματικά. 

 

Ψηφιακές Ενότητες 

Η ενότητα παρέχει στους εθελοντές εκπαιδευτές βασικές οδηγίες, εργαλεία, 
στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές μάθησης και μεθοδολογίες για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μεταναστών, στους 
ακόλουθους τομείς: Επικοινωνία, Διαχείριση πληροφοριών, Συναλλαγές, 
Επίλυση προβλημάτων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκδόθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Τουρκίας (Turkish National Agency) δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτό. 

1η Συνάντηση, Αθήνα 


