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E-EVALINTO Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτικών 
 
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού 
 
Παρουσίαση 

Η διαπολιτισμική μεσολάβηση έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει 
αποδειχθεί ωφέλιμη μεθοδολογία διδασκαλίας και μάθησης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και με δεδομένο το πολυπολιτισμικό προφίλ του σχολείου σας, η 
μεθοδολογία θα καταστεί πολύτιμη για την σχολική κοινότητα.  
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του έργου E-EVALINTO στοχεύει στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, ώστε να προωθήσουν δράσεις διαπολιτισμικής μεσολάβησης , οι οποίες θα 
ενσωματωθούν στις σχολικές πρακτικές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου σε νέους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.  Επίσης, μέσω του προγράμματος 
οι εκπαιδευτικό θα είναι σε θέση να ελέγξουν και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα των δράσεων 
διαπολιτισμικής μεσολάβησης όσον αφορά την ενίσχυση των διαπολιτισμικών αξιών, τη 
βελτίωση των μαθησιακών δεξιοτήτων και την ένταξη των μεταναστών μαθητών.  
 
Στόχοι 
- Να ενισχυθεί η διαπολιτισμική διάσταση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  

- Να αναπτυχθούν διδακτικές στρατηγικές για την προώθηση δράσεων διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης από ομότιμους (peer mentoring)   στα σχολεία ως μέσο για την πρόληψη και 

την υλοποίηση παρεμβάσεων σε μαθητές που βρίσκονται σε ρίσκο κοινωνικού αποκλεισμού.  

- Να αναπτυχθούν δραστηριότητες για την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου στα 

σχολεία.  

- Να αποκτηθεί μία μεθοδολογία διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας: χρήση διαδικτυακών 

πηγών και στρατηγικών, συλλογή, αξιολόγηση και διαμοιρασμός εμπειριών.  

- Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εκπαιδευτικών για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

εργαλείων και πρακτικών της διαπολιτισμικής μεσολάβησης.  

Μεθοδολογία 
Το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται στην μικτή εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας  τόσο 

διά ζώσης όσο και ηλεκτρονική εκπαίδευση. 

1. Διά ζώσης συνεδρία: μία εισαγωγική συνεδρία με τον τοπικό συντονιστή του E-EVALINTO θα 
λάβει χώρα στο πιλοτικό σχολείο. Σε αυτήν τη φάση θα παρουσιαστούν στους 
εκπαιδευτικούς πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση του έργου και βασικές οδηγίες 
για τη χρήση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.    

2. Ηλεκτρονική εκπαίδευση: οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα όπου θα βρουν το υλικό της εκπαίδευσης και οδηγίες για τις δραστηριότητες που 
θα πρέπει να υλοποιήσουν.  
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3. Υλοποίηση δραστηριοτήτων: υλοποίηση δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο 
σχολείο με επιλεγμένους μέντορες και άτομα που θα καθοδηγηθούν (διά ζώσης 
δραστηριότητες θα συνδυαστούν με ηλεκτρονικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αξιολόγησής 
τους με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας). 

4. Τελική έκθεση: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν και να μοιραστούν τις 
παρατηρήσεις και τις σκέψεις τους όσον αφορά την εμπειρία τους στο πλαίσιο συνέντευξης 
που θα λάβει χώρα από τον τοπικό συντονιστή του E-EVALINTO. 

 
Το υλικό της εκπαίδευσης θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα Moodle της ερευνητικής ομάδας 
GRIAL του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα (συντονιστής του E-EVALINTO) στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα https://moodleevalinto.grial.eu. Θα παρασχεθεί σε κάθε εκπαιδευτικό ένα όνομα 
χρήστη κι ένας κωδικός. Ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος θα 
κληθεί να παραδώσει τις δραστηριότητες και θα ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα 
ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον (ένας χώρος ανά σχολείο), στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα 
να οργανώσουν και να διαχειριστούν τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο σχολικό 
πλαίσιο.  
 
Ο τοπικός συντονιστής του E-EVALINTO θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς τόσο μέσω 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας όσο και συναντήσεων διά ζώσης, όποτε χρειάζεται, συζητώντας 
οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν, 
όπως, επίσης και την τεχνική υποστήριξη.   
 
Χρονοδιάγραμμα 
Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι και τις 26 Μαΐου του 2018. Ακολουθεί 

σχετικό χρονοδιάγραμμα.   

Φάση Δραστηριότητα Μορφή Ημερομηνία 

Φάση 
προετοιμασίας 

Οι τοπικοί εταίροι του E-
EVALINTO θα 
επικοινωνήσουν με τους 
εκπαιδευτικούς και θα 
οργανώσουν σε τοπικό 
επίπεδο την εκπαίδευσή 
τους  

Ηλεκτρονικά 29 Ιανουαρίου – 9 

Φεβρουαρίου 

1st Συνεδρία Εκπαίδευση  Διά ζώσης 2η βδομάδα Φεβρουαρίου 
(από μία έως τρεις ώρες, 
ανάλογα με την οργάνωση 
της Συνεδρίας και τον αριθμό 
των συμμετεχόντων) 

Ηλεκτρονική 
εκπαίδευση 

Υλικό για μελέτη και 
καθορισμός 
δραστηριοτήτων 
διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης  

Ηλεκτρονικά 12- 28 Φεβρουαρίου 

Υλοποίηση 
δραστηριοτήτων 

Υλοποίηση του 
προγράμματος 

Διά ζώσης 
/ηλεκτρονικά 

1 Μαρτίου – 4 Μαΐου 

https://moodleevalinto.grial.eu/
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διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης στο σχολείο 

Τελική έκθεση Παράδοση τελικής έκθεσης 
και συνέντευξη με τον τοπικό 
εταίρο του E-EVALINTO  

Διά ζώσης 
/ηλεκτρονικά 

Τελευταία βδομάδα 
Μαΐου 

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Ο κάθε τοπικός συντονιστής θα οργανώσει το πρόγραμμα ανάλογα με 

τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των πιλοτικών σχολικών μονάδων, ώστε να προσαρμοστεί το 

χρονοδιάγραμμα στις ανάγκες τους. 

Περιεχόμενα 

Το πρόγραμμα αφορά στα παρακάτω: 
- Το έργο E-EVALINTO: θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 

- Την προετοιμασία του σχολείου για τις δραστηριότητες διαπολιτισμικής μεσολάβησης: 

σχεδιασμός δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης και αξιολόγηση από ισότιμους  

- Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης με την υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων 

  

Το υλικό εκπαίδευσης εκπαιδευτικών θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

 
Αξιολόγηση 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τρέξει σε πιλοτικό επίπεδο δράσεις διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

και να υλοποιήσει 4 δραστηριότητες: 

- Δραστηριότητα Νο 1: Επιλογή μεντόρων και ατόμων που θα υποστηρίξουν 

- Δραστηριότητα Νο 2: Επιλογή δραστηριοτήτων και προετοιμασία χρονοδιαγράμματος 

- Δραστηριότητα Νο 3: Σχεδιασμός πλάνου αξιολόγησης 

- Δραστηριότητα Νο 4: Τελική έκθεση 

 
Πιστοποίηση 
Έπειτα από την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και την υλοποίηση του προγράμματος, θα δοθεί στον 

εκπαιδευτικό ένα Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα 

(συντονιστής του έργου), που θα ανταποκρίνεται σε 35 ώρες εκπαίδευσης, προκειμένου να 

αναγνωριστεί η δουλειά του.  

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν θα λάβουν, επίσης, πιστοποιητικό συμμετοχής.  Η σχολική 

μονάδα θα αναγνωριστεί ως Ερευνητικός Εταίρος στην κάθε χώρα που θα υλοποιηθεί το έργο E-

EVALINTO. 

 

 
 

 


