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Το POMELO «Δύναμη της φωνής, της μελωδίας και της ποικιλομορφίας» 2019/2021 είναι ένα έργο
που χρηματοδοτείται από το Erasmus + της ΕΕ: KA2 Συνεργασία για την καινοτομία και την
ανταλλαγή ορθών πρακτικών - Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία
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Γλωσσάριο
Πηγή: Erasmus+ Programme Guide 2020
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/language-selector/site-language?destination=node/379

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Αξιολόγηση - παροχή δίκαιης και αμερόληπτης αξιολόγησης του επιπέδου της
γνώσης και της απόκτησης δεξιοτήτων ενός μαθητή βάσει ορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης,
σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών,
προκειμένου να υποστηριχθεί η μάθηση και να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη μαθησιακή
απόδοση.
ΣΤΟΧΟΙ: Οι στόχοι είναι γενικές δηλώσεις που παρέχουν κατεύθυνση ή πρόθεση στην εκπαιδευτική
δράση. Οι στόχοι είναι συνήθως γραμμένοι σε άμορφους όρους χρησιμοποιώντας λέξεις όπως να
μάθουν, να γνωρίζουν, να κατανοούν, να εκτιμούν και αυτά δεν είναι άμεσα μετρήσιμοι. Οι στόχοι
μπορούν να χρησιμεύσουν ως οργανωτικές αρχές εκπαιδευτικής κατεύθυνσης για περισσότερους
από έναν βαθμούς. Πράγματι, αυτές οι αρχές οργάνωσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη συνέχεια της
εκπαιδευτικής κατεύθυνσης για ολόκληρα προγράμματα, θεματικές περιοχές ή μια περιοχή.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: Συνδυάζοντας μεθόδους, τεχνικές ή πόρους, ειδικά στην δια ζώσης και
εξ αποστάσεως μάθηση (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πόρων) και εφαρμόζοντάς τα
σε ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε
διαφορετικούς μαθησιακούς πόρους προκειμένου να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
μαθαίνουν υπό την επίβλεψη και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού εντός και εκτός της τάξης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Επίσημη διαδικασία με την οποία ένα διαπιστευμένο ή εξουσιοδοτημένο άτομο ή
οργανισμός αξιολογεί και επαληθεύει (και βεβαιώνει γραπτώς με την έκδοση πιστοποιητικού) τα
χαρακτηριστικά, την ποιότητα, τα προσόντα ή την κατάσταση ατόμων ή οργανισμών, αγαθών ή
υπηρεσιών, διαδικασιών, γεγονότων ή καταστάσεων, σύμφωνα με τις καθιερωμένες απαιτήσεις ή
πρότυπα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Η ικανότητα είναι ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που εκφράζονται
σε δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την εκτέλεση εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Το σύνολο των μαθημάτων και το περιεχόμενό τους που προσφέρεται
από ένα ίδρυμα όπως σχολείο, κολέγιο ή πανεπιστήμιο και καθορίζεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από
έναν εξωτερικό φορέα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα σχέδιο για την επίτευξη των στόχων του
Σεμιναρίου ή της μελέτης, το οποίο παρέχει μια επισκόπηση του τι, γιατί, πώς και πόσο καιρό
μελετάται και διδάσκεται.
E-LEARNING: Ένα σύστημα μάθησης που βασίζεται σε τυποποιημένη διδασκαλία αλλά με τη
βοήθεια ηλεκτρονικών πόρων είναι γνωστό ως E-learning. Ενώ η διδασκαλία μπορεί να βασίζεται
μέσα ή έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας, η χρήση υπολογιστών και Διαδικτύου αποτελεί το κύριο
συστατικό της ηλεκτρονικής μάθησης. Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί επίσης να ονομαστεί ως δίκτυο
μεταφοράς δεξιοτήτων και γνώσεων, και η παροχή εκπαίδευσης γίνεται σε μεγάλο αριθμό
παραληπτών την ίδια ή διαφορετική ώρα.
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EQF: Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) λειτουργεί ως μηχανισμός μετάφρασης για να
καταστήσει τα εθνικά προσόντα πιο ευανάγνωστα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προωθώντας την
κινητικότητα των εργαζομένων και των μαθητών μεταξύ των χωρών και διευκολύνοντας τη διά βίου
μάθηση. Το EQF στοχεύει να συνδέσει τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων
διαφορετικών χωρών με ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Τα άτομα και οι εργοδότες θα
μπορούν να χρησιμοποιούν το EQF για καλύτερη κατανόηση και σύγκριση των επιπέδων
προσόντων διαφορετικών χωρών και διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων. Από
το 2012, όλα τα νέα προσόντα που εκδίδονται στην Ευρώπη αναφέρονται σε κατάλληλο επίπεδο
EQF.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η αξιολόγηση είναι η συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών σχετικά με
οποιαδήποτε πτυχή ενός προγράμματος εκπαίδευσης ή σεμιναρίου ως μέρος μιας αναγνωρισμένης
διαδικασίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του και τυχόν άλλων αποτελεσμάτων που μπορεί
να έχει. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση αν και χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, αναφέρονται
σε διαφορετικά επίπεδα έρευνας. Η αξιολόγηση αφορά το μακροπρόθεσμο ή ολιστικό επίπεδο του
μαθησιακού γεγονότος, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της μάθησης και όλους τους παράγοντες
που το συνοδεύουν, ενώ η βαθμολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως η μέτρηση της μάθησης των
μαθητών και είναι ένα από τα στοιχεία που εμπλέκονται σε μια αξιολόγηση, το μικρο-επίπεδο. Μία
πτυχή οποιασδήποτε υγιούς αξιολόγησης είναι η πρόβλεψη για το απρόσμενο. Πάνω απ 'όλα μια
αξιολόγηση είναι μια σχεδιασμένη και σκόπιμη έρευνα, η οποία είναι ανοιχτή για σχολιασμό.
ΤΠΕ: Συντομογραφία για: "Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών". Οι ΤΠΕ αναφέρονται σε
τεχνολογίες που παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω τηλεπικοινωνιών. Είναι παρόμοιο με
την Πληροφορική (ΙΤ) αλλά επικεντρώνεται κυρίως στις τεχνολογίες επικοινωνίας. Αυτό
περιλαμβάνει το Διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα, κινητά τηλέφωνα και άλλα μέσα επικοινωνίας. Τις
τελευταίες δεκαετίες, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών παρείχαν στην κοινωνία ένα
ευρύ φάσμα νέων δυνατοτήτων επικοινωνίας. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι μπορούν να
επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με άλλους σε διαφορετικές χώρες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες
όπως ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, φωνή μέσω IP (VoIP) και τηλεδιάσκεψη. Οι ιστότοποι
κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook επιτρέπουν στους χρήστες από όλο τον κόσμο να
παραμένουν σε επαφή και να επικοινωνούν σε τακτική βάση.
ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: Ένας διοικητικός ορισμός που αναφέρεται σε οποιαδήποτε οργανωμένη
εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του καθιερωμένου επίσημου συστήματος - είτε λειτουργεί
ξεχωριστά είτε ως σημαντικό χαρακτηριστικό κάποιας ευρύτερης δραστηριότητας - που αποσκοπεί
στην εκπαίδευση συγκεκριμένων ατόμων, εκπληρώνοντας συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.
Η μη τυπική εκπαίδευση (NFE - non formal education) συνίσταται σε μια συγκέντρωση
εκπαιδευτικών πρακτικών που δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτός ο
κλάδος της εκπαίδευσης προωθεί τη μη τυπική μάθηση. Το NFE είναι μια μεθοδολογία, η οποία είναι
προσαρμοσμένη στους συμμετέχοντες και στις δομημένες πρακτικές (αν και οι δραστηριότητες
σπάνια σχετίζονται με συμβατικούς ρυθμούς ή μαθήματα προγράμματος σπουδών) που προωθούν
την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων, σε εθελοντική βάση,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη μάθηση σχετίζεται με το τι μπορεί να μάθει κάποιος κατά τη
διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων (εργασία, οικογένεια, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.) η οποία είναι
μάθηση από εμπειρία.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ικανότητα και δυνατότητα που αποκτήθηκε μέσω σκόπιμης, συστηματικής και
διαρκούς προσπάθειας για ομαλή και προσαρμοστική εκτέλεση πολύπλοκων δραστηριοτήτων ή
4
POMELO
Power of voice, melody and diversity
2018-2-IT03-KA205-013960

εργασιών που περιλαμβάνουν ιδέες (γνωστικές δεξιότητες), πράγματα (τεχνικές δεξιότητες) ή / και
άτομα (διαπροσωπικές δεξιότητες).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: Πρόκειται για έναν γενικό όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους
πόρους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να εκτελέσουν το μάθημα τους. Το διδακτικό υλικό
μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση και να αυξήσει την επιτυχία των μαθητών. Στην ιδανική
περίπτωση, το διδακτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στο περιεχόμενο για το οποίο χρησιμοποιείται,
από τους μαθητές στην τάξη και τον εκπαιδευτικό. Το διδακτικό υλικό διατίθεται σε πολλά σχήματα
και μεγέθη, αλλά είναι προσαρμοσμένο να υποστηρίζει την εκπαίδευση των μαθητών. Το διδακτικό
υλικό μπορεί να αναφέρεται σε έναν αριθμό πόρων εκπαιδευτικών. Ωστόσο, ο όρος συνήθως
αναφέρεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως φύλλα εργασίας ή οδηγιών (εργαλεία εκμάθησης
ή παιχνίδια που μπορούν να χειριστούν οι μαθητές για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν και να
εξασκήσουν νέες γνώσεις, π.χ. καταμέτρηση μπλοκ). Το διδακτικό υλικό είναι διαφορετικό από τους
εκπαιδευτικούς "πόρους", το τελευταίο περιλαμβάνει πιο θεωρητικά και άυλα στοιχεία, όπως δοκίμια
ή υποστηρίξεις από άλλους εκπαιδευτικούς ή τοποθεσίες για διαθέσιμο διδακτικό υλικό.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Οι δεξιότητες και οι ικανότητες της
γνώσης, καθώς το μαθησιακό αποτέλεσμα πρέπει να καταστεί ορατό για τον εκπαιδευόμενο και το
περιβάλλον του. Επομένως, οι πάροχοι σεμιναρίων πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικούς τρόπους
περιγραφής και αξιολόγησης της εξέλιξης των μαθητευόμενών τους. Τα μέσα και οι τρόπο που
υποστηρίζουν τη μεταφορά και τη συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων - ιδίως την επικύρωση
μη τυπικών και ανεπίσημων συστημάτων μάθησης και πίστωσης - αποτελούν σημαντικό μέρος των
ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών διά βίου μάθησης. Στόχος τους είναι να αυξήσουν την ευελιξία
των συστημάτων προσόντων, βοηθώντας την αναγνώριση των μαθησιακών εμπειριών που
αποκτήθηκαν εκτός της παραδοσιακής τυπικής εκπαίδευσης και του Σεμιναρίου. Τυπικά
παραδείγματα είναι τα προσόντα ή τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε έναν άλλο
τομέα εκπαίδευσης και σεμιναρίου, και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν στο
παρελθόν, στην εργασία ή σε ελεύθερο χρόνο. Η ανάπτυξη ρυθμίσεων επικύρωσης και μεταφοράς
πιστώσεων και συσσώρευσης είναι μια προσπάθεια να διευρυνθεί το φάσμα των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που εκτιμώνται στην κοινωνία και να διευκολυνθούν τα άτομα να
σημειώσουν πρόοδο στη μάθηση και την εργασία.
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Εισαγωγή
Το POMELO προκύπτει από την ανάγκη για αποτελεσματικές πρακτικές ένταξης για τους νέους
μετανάστες. Μέσω αυτών των πρακτικών, παρέχεται ισότιμη φωνή και ευκαιρία σε μετανάστες και
σε άλλους ντόπιους νέους να αναπτυχθούν μαζί μέσω της αμοιβαίας πολυπολιτισμικής ανταλλαγής.
Οι συνεργάτες του έργου έχουν αναπτύξει, δοκιμάσει, και τελειοποιήσει τους τελευταίους μήνες τα
τρία παραδοτέα αποτελέσματα που προβλέπονται στο συγκεκριμένο έργο:
1. Χάρτης πληροφοριών-παιχνιδιών και ικανοτήτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω
τραγουδιού και για τη μουσική ως ενισχυτή κοινωνικής ένταξης ·
2. Πακέτο εκπαίδευσης POMELO για εργαζόμενους με νέους, οργανώσεις νεολαίας, εκπαιδευτικούς
και εθελοντές ·
3. Εκπαιδευτικό πακέτο POMELO για τη νεολαία μεταναστών και της τοπικής κοινότητας.
Ο «Οδηγός αναπαραγωγής πολυμέσων» (MRG) είναι ένα διαδικαστικό έγγραφο που περιέχει
αρχικές μεθοδολογίες και παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και τον τρόπο που οι ιδέες
προσαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου για τη βελτίωση των παραγόμενων δράσεων και της
αποτελεσματικότητας αυτών.
Μέσα σε αυτό το έγγραφο, τα κύρια παραδοτέα θα αναλυθούν διεξοδικά, προκειμένου να
καθορίσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέρχονται από το σχέδιο. Με βάση την ανάλυση
που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη φάση, τα παραδοτέα αποτελέσματα που παράγονται
στο πλαίσιο του σχεδίου POMELO, θα προσαρμοστούν στην καθημερινή ζωή των εμπλεκόμενων
εργαζομένων σε δομές νεολαίας. Πράγματι, ο στόχος της αναπαραγωγιμότητας των πολυμέσων
είναι να καθοδηγήσει, να επικυρώσει και να πιστοποιήσει τις ικανότητες κάθε εκπαιδευτικού που
χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου.
Αυτό το έγγραφο περιέχει επίσης, τις διαδικασίες πιστοποίησης των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν
μέσω της χρήσης των μεθοδολογιών που προσδιορίστηκαν, έτσι ώστε κάθε νέος, κοινωνικός
λειτουργός ή επαγγελματίας που χρησιμοποιεί τα εκπαιδευτικά εργαλεία, να μπορεί να ζητήσει την
πιστοποίηση (που πραγματοποιείται από εξωτερικό ίδρυμα πιστοποίησης) στις νέες δεξιότητές τους.
Το MRG (Οδηγός αναπαραγωγής πολυμέσων) θα βασίζεται στο EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων) και σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργηθεί ένα σύστημα επικύρωσης της
προαναφερθείσας δεξιότητας.
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Παραδοτέο - αποτέλεσμα 1. Παιχνίδια πληροφοριών και Χάρτης
δεξιοτήτων

Παιχνίδια πληροφοριών και χάρτης ικανοτήτων στη μουσική ως μέσο κοινωνικής ένταξης και στην
εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω τραγουδιού
[Δυνατότητα αναπαραγωγής αποτελέσματος 1]

1.1 Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των παιχνιδιών πληροφοριών και του χάρτη
δεξιοτήτων δέσμευσε τους συνεργάτες σε διάφορες δράσεις, από την εμπλοκή των ενδιαφερομένων
για την ανάλυση των αναγκών και την βιβλιογραφική έρευνα, έως και την αξιοποίηση των ορθών
πρακτικών και την παραγωγή δημιουργικού ψηφιακού περιεχομένου.
Ο υπεύθυνος για το παραδοτέο αποτέλεσμα, η MUSE, είναι ένας έμπειρος συνεργάτης στον τομέα
της ένταξης της μουσικής σε προγράμματα σπουδών, στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας μέσω
μουσικής και στη χρήση μουσικής για σκοπούς κοινωνικής ένταξης. Διαθέτει επίσης τεχνική
εμπειρογνωμοσύνη στην παροχή καινοτόμων και ελκυστικών λύσεων ΤΠΕ. Όλοι οι συνεργάτες ήταν
υπεύθυνοι για την εύρεση ιδεών για τη δημιουργία της τελικής μορφής του αποτελέσματος και για
την ανάπτυξη ορισμένων τμημάτων του περιεχομένου του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία οι θετικές επιδράσεις της μουσικής
στην εκμάθηση της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας. Διάφορες πτυχές της μουσικής αποτέλεσαν
το ερευνητικό επίκεντρο όχι μόνο της νευροεπιστήμης και της γλωσσολογίας, αλλά τις τελευταίες
δύο δεκαετίες, υπήρξε και μια εκρηκτική αύξηση του ενδιαφέροντος για τη μουσική ψυχολογία.

1.2 Ερευνητική φάση
Τα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μεταξύ των εταίρων με
θεμελιώδη συμμετοχή, αυτή των τελικών χρηστών. Πραγματοποιήθηκε μια «Έρευνα για τη Μουσική
ως κοινωνικού ενισχυτή » χρησιμοποιώντας μια φόρμα google. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατό να
κατανοήσουμε τις προτιμήσεις των ομάδων-στόχου σχετικά με τα μουσικά όργανα, τους καλλιτέχνες
και τα τραγούδια που θα ήθελαν να υπάρχουν στα παιχνίδια, για να αισθάνονται μεγαλύτερη
οικειότητα. Ογδόντα πέντε (85) απαντήσεις έχουν συλλεχθεί και στο παρακάτω γράφημα
απεικονίζεται το ηλικιακό εύρος.

Σχήμα 1 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανά ηλικιακό εύρος (ποσοστό).
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Σύμφωνα με τη διαίρεση των χωρών προέλευσης (βλ. Παρακάτω), παρατηρούμε ότι μεγάλος
αριθμός μεταναστών προέρχονται από την Ασία (47) και την Αφρική (19). Υπάρχουν επίσης μερικοί
μετανάστες από τη Ρωσία και την Ουκρανία που είναι κυρίως φοιτητές στην Πολωνία και την Τσεχική
Δημοκρατία.
Όσον αφορά τη γλώσσα που μιλούν, οι μισοί από αυτούς δήλωσαν ότι μιλούν αγγλικά. Η δεύτερη
πιο ομιλούμενη γλώσσα είναι η αραβική και η ρωσική. Η ρωσική γλώσσα προέκυψε από τις
απαντήσεις στην Ουκρανία και την Τσεχία. Τα Ουρντού είναι επίσης αρκετά δημοφιλή για τους
μετανάστες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Από την άποψη του μορφωτικού επιπέδου, οι μισοί από τους συμμετέχοντες (43) έχουν τελειώσει
το γυμνάσιο και 11 έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, 9 έχουν μεταπτυχιακο και 12 είναι απόφοιτοι
κολεγίου. Μόνο δύο ανέφεραν ότι τελείωσαν το δημοτικό σχολείο. Από αυτά τα αποτελέσματα
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα από τα άτομα που μεταναστεύουν έχουν
τουλάχιστον τελειώσει το σχολείο και αρκετά μεγάλο ποσοστό έχει σπουδάσει. Οι συμμετέχοντες
που απάντησαν ότι σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο, προέρχονται από την Πολωνία και την Τσεχία.

Σχήμα 3 Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό υπόβαθρο

8
POMELO
Power of voice, melody and diversity
2018-2-IT03-KA205-013960

Περίπου το 41% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι μαθητές, 31% αιτούντες άσυλο και 15%
εργαζόμενοι. Μόνο το 5% απάντησε ότι είναι άνεργοι. Το υπόλοιπο 8% έδωσε την «άλλη» επιλογή
ως απάντηση. Για την ερώτηση σχετικά με τα είδη της μουσικής που τους αρέσουν, έχουμε τη
μουσική Pop και Rock στην πρώτη προτίμηση. Κάποιοι ανέφεραν επίσης την παραδοσιακή μουσική
(Ινδική, Πακιστανική) και άλλοι έδειξαν επίσης προτίμηση στη Rap. Πολλοί από αυτούς είπαν ότι
τους αρέσουν όλα τα είδη μουσικής.
Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως μέρος της κοινότητας μεταναστών στις χώρες των εταίρων Ιταλία,
Πολωνία, Τσεχία, Ελλάδα και Κύπρο. Το περιεχόμενο των παιχνιδιών προσαρμόστηκε και
βελτιώθηκε κατά την παραγωγή των παραδοτέων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των μεταναστώνχρηστών, για την επίτευξη μέγιστης αποτελεσματικότητας.

Οι ενότητες μάθησης

Στην ενότητα μάθησης του ιστότοπου POMELO οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις έρευνες που
διεξήγαγαν οι συνεργάτες:

Σχήμα 4. Περιγραφές και διαδρομή για να φτάσετε στο ειδικό περιεχόμενο.

Προκειμένου οι ερευνητές να μπορέσουν να αναπτύξουν τη θεωρητική βάση του παραδοτέου
αποτελέσματος 1, ο κάθε εταίρος προσκόμισε:
● Πέντε ερευνητικές καταχωρήσεις σχετικά με τη «Μουσική ως ενισχυτή κοινωνικής ένταξης» που
δείχνουν ουσιαστικά, πώς η μουσική προάγει την αναγνώριση, τη φαντασία, την αυτο-έκφραση και
την αυτογνωσία, την ομαδική επικοινωνία και την ομαδική συνοχή.
● Πέντε ερευνητικές καταχωρήσεις σχετικά με το «Τραγούδι ως αποτελεσματικό μέσο της εκμάθησης
ξένων γλωσσών».
Αυτά έχουν συγκεντρωθεί σε ένα αποθετήριο και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία είναι
”χτισμένο” το σχέδιο, με τέτοιο τρόπο ώστε τα πιο σημαντικά τμήματα των καταχωρήσεων αυτών
να μεταφέρονται στο διαδικτυακό παιχνίδι. Οι ερευνητικές μας κατηγορίες:
1. Ακαδημαϊκή βιβλιογραφία: βιβλία και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε εξειδικευμένα περιοδικά
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2. Διδακτορικές διατριβές-Μη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία: εμπειρίες, αναφορές και άλλα
3. Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και ερευνητικά έργα
4. Ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές (με σχέδια μαθήματος / υλικό έτοιμο για χρήση)
5. Ταινίες / ντοκιμαντέρ / βίντεο
6. Κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Blogs, Forums κ.λπ.)
7. Άλλο (οποιαδήποτε καταχώριση δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες ενότητες- εάν υπάρχει)
Μεταξύ όλων των ερευνών που παρουσιάστηκαν, επιλέχθηκαν εκείνες που πληρούσαν
συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως (i) Δωρεάν χρήση, (ii) Προσβασιμότητα των ομάδων στόχου και
(iii) Αξιόπιστες πηγές. Επιλέχθηκαν συνολικά 12 έρευνες που περιέχουν συνομιλίες Ted, βίντεο,
εικόνες και ψηφιακά κείμενα για να το καταστήσουν πιο ελκυστικό για τους χρήστες. Τα στοιχεία
έρευνας και γνώσης, διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://pomelo-project.eu/researches/,
έχουν σχεδιαστεί σε χρωματιστά πλαίσια για να προσελκύσουν την προσοχή των αναγνωστών
χρησιμοποιώντας ελκυστικές ερωτήσεις και σύντομη περίληψη του περιεχομένου.

Σχήμα 5 Χρωματιστά πλαίσια με την περιγραφή της έρευνας που περιλαμβάνεται.

1.3 Δημιουργία παιχνιδιών- Gamification
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Από τη συγγραφή του σχεδίου, οι εταίροι έχουν επικεντρωθεί στην δημιουργία παιχνιδιών ως μέθοδο
μεταφοράς δεξιοτήτων προς τις ομάδες-στόχου στο αποτέλεσμα 1. Μια απλή ιδέα που “χτίζει” την
αφοσίωση των μαθητών, βοηθά στην αλλαγή των αντιλήψεων και των στάσεων και αναπτύσσει
δεξιότητες μέσω πρακτικών εφαρμογών.
Εδώ μπορούμε να μοιραστούμε τα 5 καλύτερα οφέλη της Gamification- δημιουργίας παιχνιδιών στη
μάθηση:
1. Κάνει τη μάθηση διασκεδαστική και διαδραστική: Ανεξάρτητα από το κοινό σας ή το
αντικείμενο,
μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε συναρπαστικό, εκπαιδευτικό και
διασκεδαστικό περιεχόμενο. Δεν προορίζεται να μετατρέψει την εργασία σε παιχνίδι, αλλά παίζει
ρόλο στην ψυχολογία και οδηγεί την ανθρώπινη δέσμευση.
2. Δημιουργεί έναν εθισμό στη μάθηση: Εάν έπρεπε να ορίσετε τον πιο σημαντικό στόχο της
μάθησης, σίγουρα θα ήταν να ενσταλάξετε νέες γνώσεις στους μαθητές σας. Αλλά πόσο χρήσιμη
είναι αυτή η γνώση εάν δεν μπορεί να διατηρηθεί; Ένα άλλο, μάλλον εκπληκτικό, όφελος της
gamification στη μάθηση είναι η υπερδιέγερση που μπορεί να μας δώσει και ο αντίκτυπος που έχει
αυτή η υπερδιέγερση στη διατήρηση της γνώσης. Όταν ο εγκέφαλός μας θέλει να μας ανταμείψει,
απελευθερώνει ντοπαμίνη στο σώμα μας, οπότε όταν κερδίζουμε ένα παιχνίδι ή πετυχαίνουμε
κάτι σημαντικό για εμάς, νιώθουμε καλά.
3. Δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να δουν εφαρμογές πραγματικού κόσμου: Το τρίτο
πλεονέκτημα του gamification είναι η εμπλοκή. Η εμπλοκή στην διαδικασία μπορεί να είναι ένας
πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με την εφαρμογή τους σε πρακτικά
σενάρια. Η gamification της μάθησης επιτρέπει στους μαθητές να δουν τις πραγματικές εφαρμογές
και τα οφέλη του αντικειμένου. Είναι σε θέση να ρίξουν μια πρώτη ματιά στο πώς οι επιλογές τους
στο παιχνίδι οδηγούν σε συνέπειες ή ανταμοιβές.
4. Προσφέρει ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο: Φανταστείτε εάν αποτιμούσαμε πόσο
καλά πορευόμαστε στη ζωή μία φορά το χρόνο. Η δουλειά και οι σχέσεις, στην πραγματικότητα
οτιδήποτε κάναμε τακτικά, ενδέχεται να λειτουργούν λάθος από έλλειψη αυτοαναθεώρησης.
5. Το Gamification βελτιώνει τη μαθησιακή εμπειρία: Η αλήθεια είναι ότι η ενσωμάτωση όλων
των κορυφαίων πλεονεκτημάτων της Gamification σε μια λίστα «Top 5» είναι αδύνατη, οπότε, για
να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που συχνά σχετίζεται με παιχνίδια, θα «εξαπατήσουμε» και θα σας
δώσουμε μια λίστα σε μια λίστα. Εδώ είναι πέντε ακόμη οφέλη της gamification στη μάθηση

1.4 Τα παιχνίδια πληροφοριών
Δημιουργήθηκαν τρία παιχνίδια που εμπλέκουν τους χρήστες σε ένα δημιουργικό και καινοτόμο
σενάριο μεταφοράς γνώσης. Οι παίκτες καλούνται να λάβουν μέρος σε ένα ψηφιακό ταξίδι που θα
τους επιτρέψει να αποκτήσουν ένα διαβατήριο «Artistic Citizenship». Κάθε φορά που ένα από τα
παιχνίδια ολοκληρώνεται, ο χρήστης θα λαμβάνει μια σφραγίδα στο διαβατήριο, ώστε να
παρακολουθεί την πρόοδο του παιχνιδιού με τρόπο κατάλληλο για τους σημερινούς νέους. Το
διαβατήριο μπορεί να εκτυπωθεί και τα παρακάτω γραφικά δίνουν μια ιδέα για το πόσο
διασκεδαστικό είναι.
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Εικόνα 6 Το διαβατήριο απαιτεί μόνο το όνομα χρήστη και τη χώρα προέλευσης.

Η διαδικασία εγγραφής είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους αποχώρησης σε διαδικτυακά
παιχνίδια και πλατφόρμες. Για να ξεπεράσουν αυτό το ζήτημα, οι συνεργάτες αποφάσισαν να
χρησιμοποιήσουν μια πολύ απλή διαδικασία, με σεβασμό στο GDPR (προσωπικά δεδομένα) και
ζητώντας τη δημιουργία ενός εύκολου κωδικού πρόσβασης. Η εισαγωγή προσωπικής φωτογραφίας
είναι προαιρετική και μπορεί επίσης να προστεθεί αργότερα.

Σχήμα 7 Φόρμα εγγραφής της περιοχής πληροφοριών-παιχνιδιού.
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Το Διαβατήριο μπορεί να εκτυπωθεί και μέσω μιας γενικής κατάταξης, οι χρήστες μπορούν να
συγκρίνουν τα αποτελέσματα τους, δημιουργώντας έναν ενθαρρυντικό και θεμιτό ανταγωνισμό.

Σχήμα 8 Η κατάταξη ενημερώνεται συνεχώς και παρέχει δεδομένα για μεμονωμένα παιχνίδια καθώς και
σύγκριση με άλλους χρήστες.

Στην αρχή κάθε παιχνιδιού, δίνονται οδηγίες και καθορίζονται οι δεξιότητες που βελτιώνονται μέσω
του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Σχήμα 9 Οι περιγραφές έχουν ένα μαγευτικό στυλ κατάλληλο για ένα νεαρό κοινό.
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Για να μετακινηθείτε από το ένα παιχνίδι στο άλλο δεν απαιτείται ελάχιστο σκορ. Τα παιχνίδια
πληροφορίας μεταφράστηκαν σε 4 γλώσσες (ιταλικά, ελληνικά, πολωνικά, τσεχικά). Με τον τρόπο
αυτό έχουν αυξήσει τον αντίκτυπο των χρηστών με πολύ διαφορετική γλώσσα.
Το πρώτο παιχνίδι ονομάζεται "Μαγεμένος κήπος" και επιτρέπει στους χρήστες να εκπαιδεύσουν
τα αυτιά τους στην αναγνώριση γλωσσών από διαφορετικές γωνιές της γης. Υπάρχουν τέσσερα
επίπεδα δυσκολίας και αφού ακούσουν ένα ηχητικό κομμάτι που περιέχει την ξένη γλώσσα, μέσω
ενός συστήματος μεταφοράς και απόθεσης, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν τη σημαία του έθνους
που αντιστοιχεί σε αυτήν τη γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αρχίσουν να
εκπαιδεύονται στο «Ακουστικό κομμάτι», το οποίο παραμένει μία από τις κύριες ικανότητες στην
εκμάθηση μιας γλώσσας.
Εάν η απάντηση είναι σωστή, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη γλώσσα.

Σχήμα 10 Πάνω από 20 γλώσσες περιγράφονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
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Αντίθετα, το δεύτερο παιχνίδι αφορά μουσικά όργανα από όλο τον κόσμο και ονομάζεται "Το
Κάστρο των Ήχων". Οι χρήστες πρέπει να ακούσουν τον ήχο ενός μουσικού οργάνου και να
μαντέψουν τι είδους όργανο είναι και το όνομα του. Παρέχονται 10 επίπεδα με 20 στοιχεία

Σχήμα 11 Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου ένα βίντεο αρχίζει να δείχνει μόνο ένα μέρος της οθόνης έτσι ώστε
να αποκρύπτει το σχήμα του μουσικού οργάνου.

Εικόνα 12 Εάν αναγνωριστεί το μουσικό όργανο, το βίντεο θα γίνει ορατό και θα δείχνει επίσης μια ενδεικτική
φωτογραφία.
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Στη συνέχεια, παρέχεται επεξήγηση για τα όργανα. Περιγράφονται περισσότερα από 20 όργανα
που προέρχονται από 10 διαφορετικά έθνη σε όλο τον κόσμο.

Σχήμα 13 Τα μουσικά όργανα επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα αιτήματα και τις προτιμήσεις των ομάδων-στόχων
που ερωτήθηκαν.

Το τελευταίο παιχνίδι είναι το "Κυνήγι του θησαυρού". Οι παίκτες θα πρέπει να ξεπεράσουν δέκα
στάδια μιας περιοδείας σε όλο τον κόσμο με την επίλυση διαφόρων ειδών κουίζ. Επιπλέον, πολλές
πρακτικές παρουσιάζονται στο παιχνίδι, οι οποίες περιέχουν ουσιαστικά αποτελέσματα έρευνας
σχετικά με τις επιδράσεις του τραγουδιού στη δυναμική των ομάδων και στη χρήση της μουσική στην
εκμάθηση γλωσσών.
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Εικόνα 14 Μέσω του εικονικού χάρτη μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τα επίπεδα και να επαναλάβετε αυτά
που σας αρέσουν περισσότερο.

Σχήμα 15 Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και εθνικοί σύνδεσμοι για τις χώρες.
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Σχήμα 16 Αυτό είναι ένα παράδειγμα των κουίζ που μπορείτε να βρείτε μέσα στα επίπεδα, χρησιμοποιώντας
διαφορετικές μουσικές αναφορές για κάθε έθνος.

Σχήμα 17 Εάν η απάντηση θα είναι σωστή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα περιέχει τις
έρευνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, οι χρήστες καλούνται να κάνουν κλικ σε αυτό μέσω
ελκυστικών ερωτήσεων.
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1.5 Ο χάρτης δεξιοτήτων
Το αποτέλεσμα 1 περιλαμβάνει επίσης μια ενότητα αφιερωμένη
στον ορισμό και την περιγραφή των δεξιοτήτων που
αποκτούνται από την χρήση του τραγουδιού στην εκμάθηση
δεύτερης γλώσσας και της μουσικής ως ενισχυτή της κοινωνικής
ένταξης. Οι ευρωπαϊκές χώρες γίνονται όλο και πιο
πολυπολιτισμικές. Οι θέσεις εργασίας θα αλλάξουν με
απρόβλεπτους τρόπους στο εγγύς μέλλον και θα υπάρχει
ανάγκη δημιουργικής σκέψης, δημιουργικής επίλυσης
προβλημάτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, επιμονής και
ικανότητας εργασίας σε μια ομάδα. Η μουσική και το τραγούδι
προσφέρουν όλα αυτά και δημιουργούν χώρο για κοινωνική
συνοχή, βοηθούν να μαθαίνουμε από άλλους και να
απολαμβάνουμε την ποικιλομορφία. Οι νέοι εργαζόμενοι που καλούνται πολύ συχνά να διδάξουν τη
γλώσσα της χώρας υποδοχής και να εναρμονίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των
μεταναστών νέων, των ντόπιων και της εθνικής πραγματικότητας, πρέπει να προσθέσουν κάποιες
νέες δεξιότητες σε εκείνες που έχουν ήδη αποκτήσει μέσω σπουδών, επαγγελματικής πρακτικής και
προσωπικής ανάπτυξης. Για να διευκολυνθεί η κατανόηση και η χρήση αυτών των περιεχομένων,
αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα infographic που έχει ισχυρό οπτικό αντίκτυπο στις ομάδες
στόχου. Οι δεξιότητες κατανέμονται σύμφωνα με τις 2 κύριες ομάδες-στόχου.

Σχήμα 18 Οι ομάδες στόχου του έργου επωφελούνται περισσότερες από 40 διαφορετικές δεξιότητες από τα
θέματα του έργου.
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Αυτός ο χάρτης ικανοτήτων επιτρέπει στους νέους να σκεφτούν ορισμένες μεμονωμένες πτυχές που
μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες στην αγορά εργασίας. Αυτά τα περιεχόμενα στη συνέχεια
εξηγούνται λεπτομερώς σε πολλές διαφάνειες, με διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα, ώστε να μην
κουράσουν τον αναγνώστη.

Σχήμα 19 Αρχείο παρουσίασης, συνδεδεμένο με το γράφημα.
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1.6 Εργαλεία αναπαραγωγής
Υπάρχουν πολλά εργαλεία που σας επιτρέπουν να αναπαράγετε το υλικό που λαμβάνεται σε αυτό
το παραδοτέο αποτέλεσμα. Παρακάτω θα δείτε μια σειρά συνδέσμων, που μέσω εκπαιδευτικών
βίντεο, δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων, μαθημάτων και πρακτικής θα σας επιτρέψουν να
ανακαλύψετε νέες δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα.
Khan Academy είναι ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός
οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2008 από τον Sal Khan, με στόχο τη
δημιουργία ενός συνόλου ηλεκτρονικών εργαλείων που βοηθούν στην
εκπαίδευση των μαθητών. Ο οργανισμός παράγει σύντομα μαθήματα με τη
μορφή βίντεο. Ο ιστότοπός του περιλαμβάνει επίσης συμπληρωματικές
ασκήσεις πρακτικής και υλικό για εκπαιδευτικούς.
Πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορους οδηγούς
επιστήμης υπολογιστών και προγραμματισμού υπολογιστών. Με αυτόν τον
τρόπο θα αποκτήσετε πρόσβαση σε δικά σας διαδικτυακα πλατφόρμες/
παιχνιδια.
Treasure hunts Τα κυνήγι θησαυρού είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να
διασκεδάσετε και υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ιδέες για κυνήγι θησαυρού
που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα υπέροχο κυνήγι! Μπορείτε
να το συνδυάσετε με προκλήσεις, γρίφους, κωδικούς και αναζητήσεις.
Πατήστε εδώ για να μπορείτε να περιηγηθείτε σε πολλές κατηγορίες ή να
δείτε όλες τις ιδέες για παιδιά και ενήλικες σε μία λίστα.
Venngage είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία γραφημάτων,
αναφορών και οπτικοποίησης δεδομένων. Αρχικά, οι χρήστες επιλέγουν ένα
πρότυπο ή ένα συνδυασμό χρωμάτων και στη συνέχεια, μπορούν να
προσθέσουν κείμενο, να αλλάξουν γραμματοσειρές και να προσθέσουν
widget, γραφήματα και εικονίδια (μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηριστικών).
Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν το infographic ως εικόνα ή να το
κατεβάσουν ως PDF.
Πατήστε εδώ θα βρείτε τις οδηγίες για να ξεκινήσετε και να δημιουργήσετε
το infographic σας.
Buildbox είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης χωρίς κωδικό που εστιάζει στη
δημιουργία παιχνιδιών χωρίς προγραμματισμό, κωδικοποίηση ή δέσμες
ενεργειών. Το βασικό κοινό για το λογισμικό είναι επιχειρηματίες, σχεδιαστές
και άλλοι λάτρεις του παιχνιδιού χωρίς προηγούμενη γνώση παραγωγής
παιχνιδιών ή γνώση κωδικοποίησης.
Πατήστε εδώ για εκπαιδευτικά βίντεο, δυνατότητες και εργαλεία που
παρέχονται, για να ξεκινήσετε με τη δημιουργία ενός διαδικτυακού
παιχνιδιού.
Wix.com Ltd. είναι μια εταιρεία λογισμικού, η οποία παρέχει υπηρεσίες
ανάπτυξης ιστού με βάση το cloud. Επιτρέπει στους χρήστες να
δημιουργούν ιστότοπους HTML5 και ιστότοπους για κινητά με διαδικτυακά
εργαλεία μεταφοράς και απόθεσης.
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Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε και να δημιουργήσετε τον δικό σας ιστότοπο.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε το
προτύπο για να εμπλέξετε την ομάδα-στόχο στην παρακολούθηση των
εκπαιδευτικών σας δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο.
WordPress είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου γραμμένο σε PHP και συνδυάζεται με μια βάση δεδομένων
MySQL ή MariaDB. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια αρχιτεκτονική
προσθηκών και ένα σύστημα προτύπων, που αναφέρονται στο WordPress
καθώς τα θέματα του ιστού βασίζονται στο WordPress. Συνδυασμένες
επιλογές.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε και να δημιουργήσετε τον δικό σας ιστότοπο.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε την
αποτελεσματικότητα του προτύπου για να εμπλέξετε την ομάδα-στόχο στην
παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σας δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο.
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Παραδοτέο - Αποτέλεσμα 2. Εκπαιδευτικό Πακέτο

Εκπαιδευτικό Πακέτο για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Οργανισμούς νεολαίας, Εκπαιδευτές
και Εθελοντές
[Δυνατότητα αναπαραγωγής αποτελέσματος 2]

2.1 Μεθοδολογία
Ο κύριος στόχος του IO2 είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου για την
πρώτη ομάδα στόχο – τους εθελοντές, νέους, οργανώσεις νεολαίας και κοινωνικούς λειτουργούς, με
σκοπό τη διδασκαλία ξένων γλωσσών μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών, χρησιμοποιώντας ως
εκπαιδευτικό εργαλείο τη μουσική. Με το IO2, η πρώτη ομάδα στόχος θα είναι σε θέση να προωθήσει
την κοινωνική ένταξη των μεταναστών σε ομάδες με ντόπιους νέους. Η Społeczna Akademia Nauk
- (Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών) είχε την ευθύνη της παραγωγής αυτού του αποτελέσματος.
Ο συγκεκριμένος εταίρος έχει μεγάλη εμπειρία στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των νέων και
στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων, εξασφαλίζοντας μια συγκεκριμένη επαγγελματική
τεχνογνωσία. Η μεταφορά γνώσεων και ικανοτήτων βασίζεται σε μια δραστηριότητα επικεντρωμένη
και προσαρμοσμένη στην καθημερινή ζωή των εμπλεκόμενων εργαζομένων με τη νεολαία. Το
εκπαιδευτικό πακέτο βασίστηκε σε μια μεθοδολογία για την εκπαίδευση διαπολιτισμικών ομάδων,
στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών μέσω της μουσικής. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος εταίρος για
την παραγωγή και την επίτευξη του απαιτητικού αυτού στόχου επικεντρώθηκε στις ακόλουθες κύριες
πτυχές:
● Χρήσιμες τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε
πολυπολιτισμικές τάξεις.
● Διδασκαλία ξένων γλωσσών μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών χρησιμοποιώντας τη μουσική
ως εκπαιδευτικό εργαλείο
● Διαμόρφωση διαπολιτισμικών ομάδων μεταναστών και της τοπικής νεολαίας

2.2 Δομή εκπαιδευτικού πακέτου
Τα πλεονεκτήματα του Εκπαιδευτικού Πακέτου μπορούν να αναλυθούν σε τρεις διαστάσεις:
1. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε - από διαφορετικό συνεργάτη με διαφορετικά είδη εμπειριών,
2. Το περιεχόμενο - συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Τα
κεφάλαια δεν είναι υπερφορτωμένα με δεδομένα και επικεντρώνονται στα κύρια θέματα. Η θεωρία
παρατίθεται εν συντομία με άμεση σύνδεση με παιδαγωγικές πρακτικές (συμπεριλαμβάνονται
δραστηριότητες και μεθοδολογίες),
3. Η δομή - σαφής δομή του πακέτου καθιστά εύκολη την πλοήγηση και την καλύτερη χρήση του.
Ξεκινώντας από αυτά τα δυνατά σημεία, το Εκπαιδευτικό Πακέτο αποτελεί για εκπαιδευτικούς και
κοινωνικούς λειτουργούς ένα εργαλείο που μετατρέπει τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες σε μια
νέα και συναρπαστική εμπειρία. Κάθε κεφάλαιο χωρίστηκε σε ενότητες που σας επιτρέπουν να
προσδιορίσετε με σαφήνεια:
• Στόχο του κεφαλαίου
• Απόκτηση δεξιοτήτων και προστιθέμενη αξία
• Περιγραφή δραστηριοτήτων
• Υλοποίηση δραστηριοτήτων
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Το μέρος των Δραστηριοτήτων είναι εκείνο στο οποίο έχει δοθεί η κύρια έμφαση, ώστε το έγγραφο
να είναι εύκολο στη χρήση σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Το αίτημα των εκπαιδευτικών και
των κοινωνικών λειτουργών, το οποίο και ικανοποιήθηκε, ήταν να διευκολυνθεί η εκπαίδευση των
μαθητών τους μέσω φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών. Στις ακόλουθες ενότητες θα δούμε πώς
έχει ρυθμιστεί η μεταφορά γνώσης και η δυνατότητα αναπαραγωγής.
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2.3 Εργαλεία αναπαραγωγής
Το Εκπαιδευτικό Πακέτο στοχεύει στην ενδυνάμωση και την τόνωση, των εργαζομένων σε δομές
νεολαίας, των οργανώσεων νεολαίας και των κοινωνικών λειτουργών:
• στην χρησιμοποίηση καινοτόμων, δημιουργικών και ευχάριστων, μεθόδων στη διαδικασία
διδασκαλίας, τόσο για τους νέους της τοπικής κοινότητας, όσο και για τη νεολαία μεταναστών,
• στην σύγκλιση της πολιτιστικής απόστασης μεταξύ μεταναστών και ντόπιων νέων σε ψυχολογικό,
συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο,
• στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και ανοχής και στην αποτελεσματική παρακίνηση
των νέων να μάθουν ξένες γλώσσες και ειδικά για τους μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα της
χώρας υποδοχής
• στην παραγωγή περιεχομένου που μπορεί εύκολα να μοιραστεί και να διαδοθεί, διασφαλίζοντας
τη βιωσιμότητα του έργου και παρακινώντας την εξερεύνηση αυτής της ιδέας δημιουργώντας
πολιτιστικές γέφυρες επικοινωνίας.
Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο είναι εξαιρετικά ευαίσθητα, καθώς
εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να καθοδηγήσουν τις ομάδες πολυπολιτισμικών
τάξεων, με ενδεχόμενους παράγοντες κινδύνου, λόγω του ιστορικού ορισμένων μαθητών. Για να
αποφευχθεί αυτό, έχουν εισαχθεί συγκεκριμένες ενότητες, με ενέργειες που πρέπει να ληφθούν, για
τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.
Συμβουλές και υποδείξεις:
«Οι συγκρούσεις σε μια διαπολιτισμική ομάδα μπορεί να συμβούν επειδή μια εθνικότητα
έχει μια άσχημη ιστορικά σχέση με μια άλλη κουλτούρα, όπως και διαφορές στις
πολιτιστικές αξίες - αυτό που είναι πολιτισμικά κατάλληλο σε έναν πολιτισμό μπορεί να
είναι εξαιρετικά ακατάλληλο σε έναν άλλο. Είναι επίσης πιθανό τα μέλη της ομάδας να
παρεξηγηθούν μεταξύ τους μέσω του κοινού εμποδίου της χρησιμοποιούμενης
γλώσσας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεπεράσει τον πιθανό
κίνδυνο, εάν παραμείνει ήρεμος και αντιμετωπίζει την κατάσταση με ευαίσθητο και
προσεκτικό τρόπο. Πώς να προχωρήσετε: Κάντε μια συνομιλία: Πρέπει να καταλάβετε
γιατί κάθε μέλος της ομάδας είναι αναστατωμένο. Κάντε μια σύντομη συνεδρίαση με τα
άτομα που εμπλέκονται - τον προσβεβλημένο και τον δράστη, ξεχωριστά. Συζητήστε τι
συνέβη ή όχι και τι τους προσβάλλει. Ενεργήστε ως διαμεσολαβητής, προσπαθήστε να
δείτε την κατάσταση από την οπτική γωνία κάθε ατόμου. Πιθανότατα μπορείτε να δείτε
μια δεδομένη κατάσταση υπό το πρίσμα μιας άλλης κουλτούρας. Γνωρίζετε ότι οι αξίες
διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανθρώπων και ότι ορισμένες αθώες
συμπεριφορές μπορεί να είναι προσβλητικές για μια συγκεκριμένη ομάδα. Για
παράδειγμα, είναι προσβλητικό για έναν άνδρα ή μια γυναίκα να σταυρώσει τα πόδια
του όταν κάθεται, στην Ταϊλάνδη ή στις Αραβικές χώρες, επειδή δείχνει τη σόλα του
παπουτσιού ή του ποδιού στους άλλους. Με το άτομο που προσβάλλει τον άλλο, μπορεί
αν θέλετε να προσπαθήσετε να κατανοήσετε τις προθέσεις του πίσω από τις ενέργειες
του, τότε μπορείτε να το εξηγήσετε και στους άλλους ……. «
Όσον αφορά τις δραστηριότητες, έχουν γραμμική δομή, η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή.
Παρακάτω παρουσιάζουμε το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις δραστηριότητες
αυτού του παραδοτέου αποτελέσματος. Αυτό θα επιτρέψει στον αναγνώστη να πάρει μια ιδέα για να
δομήσει μια μαθησιακή δραστηριότητα ακόμη και σε εντελώς διαφορετικούς τομείς.
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Συνολικά, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15 δραστηριότητες οι οποίες, χρησιμοποιώντας το
παρακάτω πρότυπο, παρέχουν στους εργαζόμενους σε δομές νεολαίας, εκπαιδευτές και εθελοντές,
γνώσεις και εργαλεία απαραίτητα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μεταξύ των μεταναστών
και της τοπικής νεολαίας. Επιπλέον, επιτρέπουν τη διδασκαλία ξένων γλωσσών χρησιμοποιώντας
τη μουσική ως εκπαιδευτικό εργαλείο και παρέχουν υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της μαθησιακής διαδικασίας, όπως τα διαπολιτισμικά τραγούδια.
Όνομα της
δραστηριότητας
Περιγραφή
Χρόνος
Στόχοι
Προετοιμασία
Διαδικασία
Υλικά
Εικόνα 20 . Πρότυπο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή της έρευνας των συνεργατών

Για την ολοκλήρωση του συστήματος μεταφοράς γνώσεων / δεξιοτήτων, περιγράφονται
μεθοδολογίες μάθησης όπως:
Παιδαγωγική της Ενσωμάτωσης
Υπάρχει εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία δίνει έμφαση σε ολόκληρο το σύστημα. Σε αυτό
το πλαίσιο, με την εκπαίδευση της ενσωμάτωσης προσπαθούμε να μεταμορφώσουμε το
εκπαιδευτικό σύστημα και άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα προκειμένου να ανταποκριθούν στην
πολυπολιτισμικότητα των εκπαιδευομένων. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αισθάνονται άνετα με την διαφορετικότητα και να τη βλέπουν
ως πρόκληση και εμπλουτισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος.
Μη τυπική μάθηση
Οι τεχνικές μη τυπικής μάθησης δεν αναφέρονται άμεσα στη μη τυπική εκπαίδευση. Η μη τυπική
μάθηση είναι εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς πιστοποίηση και επίσημη βαθμολόγηση. Συνήθως
πραγματοποιείται εκτός σχολείου και τυπικής εκπαίδευσης και συμβαίνει φυσικά και αυθόρμητα.
Στην μη τυπική μάθηση, το ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δεν είναι
τόσο σημαντικά. Αυτό που έχει σημασία είναι η εμπλοκή ατόμων σε διαφορετικές δραστηριότητες,
οι οποίες συνδέονται με χόμπι ή ενδιαφέροντα.
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Παραδοτέο - Αποτέλεσμα 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός

Εκπαιδευτικός οδηγός για νέους της τοπικής κοινότητας και μετανάστες
[Δυνατότητα αναπαραγωγής αποτελέσματος 3]

3.1 Μεθοδολογία
Ο σκοπός αυτού του παραδοτέου αποτελέσματος είναι η παρουσίαση ενός νέου τρόπου, μιας νέας
προσέγγισης στην εκμάθηση γλωσσών και την πολιτισμική ανταλλαγή, με υποχρεωτική απαίτηση
για αυτές τις δράσεις να δίνεται έμφαση στη διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ δύο ομάδων: των
νέων μεταναστών και της τοπικής νεολαίας. Θέλουμε οι νέοι όχι μόνο να αποκτήσουν επιπλέον
κίνητρα για την εκμάθηση γλωσσών, αλλά στόχος είναι επίσης να αποκτήσουν περισσότερη
πολιτισμική συνείδηση. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εργασίας θέλουμε να αισθάνονται
αυτοπεποίθηση και να εκτιμήσουν τα αγαθά της ξένης πολιτιστικής συμβολής στην τοπική κοινωνία.
Ο εταίρος που ήταν υπεύθυνος για αυτό το αποτέλεσμα, ο Spolek PELICAN είναι ένας μη
κερδοσκοπικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.
Βασίζεται στην πεποίθηση ότι, ένας τρόπος να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι να
ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τις τρέχουσες τάσεις στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εφαρμογή
τους σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η αποστολή αυτού του συλλόγου είναι να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρέχοντας υποστήριξη,
συνεργαζόμενοι με τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και
παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα, προγράμματα και επαγγελματικές υπηρεσίες.
Η μεταφορά γνώσεων / δεξιοτήτων προβλέπει μια μεθοδολογία που βασίζεται σε τρία βασικά
στοιχεία:
1. Γλωσσικό στοιχείο: τόσο λεξιλογικά όσο και γραμματικά, η προσέγγιση σχετίζεται με την
λειτουργία του κειμένου, πώς να φτιάξετε στίχους τραγουδιού, πώς να αποκτήσετε το επιθυμητό
νόημα στο τραγούδι - παρέχοντας συμβουλές όσον αφορά συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις.
2. Πολιτιστική συνιστώσα: πώς ο πολιτισμός καθορίζει τα πολιτιστικά προϊόντα κάθε κοινωνίας,
ειδικά όσον αφορά τη γλώσσα και τη μουσική.
3. Τεχνικό συστατικό: για το πώς να συνδυάσετε το κείμενο με τη μελωδία, πώς αλληλεπιδρά η
μουσική με τους στίχους, ποια είναι η σημασία του ρυθμού του τραγουδιού στην προετοιμασία
του κειμένου, πώς να ενισχύσετε τη σημασία και το χαρακτήρα του τραγουδιού, λειτουργώντας
αποτελεσματικά με προσβάσιμα στοιχεία: ήχοι, όργανα, ένταση.
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3.2 Δομή Εκπαίδευτικού Οδηγού
Μία από τις πιο ριζικές αλλαγές που επιτεύχθηκαν από τις νέες γενιές είναι ο τρόπος που
επικοινωνούν. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια λειτουργική επικοινωνιακή σχέση, είναι απαραίτητο
να χρησιμοποιηθούν καινοτόμα εργαλεία που περιλαμβάνουν περιεχόμενο πολυμέσων και δράσεις
που εμπλέκουν διαδραστικά τους νέους.
Το πρώτο βήμα για τη δομή του Εκπαιδευτικού Οδηγού ήταν η χρήση συνοπτικών πινάκων που
επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν άμεση πρόσβαση στα περιεχόμενα πολυμέσων:

Εικόνα 21 Το έγγραφο χρησιμοποιεί έναν διαδραστικό πίνακα περιεχομένων.
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Εικόνα 22 Κατάλογος των μαθησιακών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Αποτέλεσμα 3.

Τα δύο παραπάνω αποσπάσματα, περιέχουν το διαδραστικό ευρετήριο και τον πίνακα
δραστηριοτήτων που διατίθενται στον Εκπαιδευτικό Οδηγό, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανάγκη
συνοπτικής παρουσίασης των περιεχομένων, χωρίς να κουράζεται ο αναγνώστης.
Στη συνέχεια, τα κεφάλαια εισάγονται ακολουθώντας ένα σχήμα που βασίζεται στο κύριο θέμα το
οποίο προσδιορίστηκε μέσω της έρευνας που διεξήχθη στην αρχική φάση του έργου.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Για να αυξήσει την προσοχή του αναγνώστη, οι μαθησιακές δραστηριότητες καθορίζονται
μέσω κόμικς. Τα κόμικς συνοψίζουν τις δραστηριότητες με έναν αστείο τρόπο και
επιλέγονται χαρακτήρες που σέβονται την ισορροπία των φύλων. Οι χαρακτήρες στα κόμικς
αντιπροσωπεύουν επίσης διαφορετικές εθνικές ομάδες και αυτό διευκολύνει την
αναγνώριση από νέους μετανάστες.

29
POMELO
Power of voice, melody and diversity
2018-2-IT03-KA205-013960

Εικόνα 23 Μέσα στα κινούμενα σχέδια υπάρχουν επίσης χρήσιμοι σύνδεσμοι για την αναπαραγωγή των
δραστηριοτήτων που περιγράφονται.
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3.3 Εργαλεία αναπαραγωγής
Σε αυτό το αποτέλεσμα επίσης, οι εταίροι του έργου POMELO συμμετείχαν ενεργά με τη σύνταξη
ενός προτύπου που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για όσους θέλουν να οργανώσουν μια μαθησιακή
δραστηριότητα που απευθύνεται σε μετανάστες και ντόπιους νέους.
Όνομα της
δραστηριότητας
Περιγραφή
Χρόνος
Στόχοι
Προετοιμασία
Διαδικασία
Υλικά
Εικόνα 24 Πρότυπο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή του υλικού που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό οδηγό
για τη νεολαία

Σε αυτήν την περίπτωση, το πρότυπο που απευθύνεται σε νέους μετανάστες και τοπική νεολαία
δημιουργήθηκε με μια απλοποιημένη δομή, απαριθμώντας λέξεις-κλειδιά, στόχους, χρόνο, εργασίες
και μια θεμελιώδη ενότητα σχετικά με το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή των
περιγραφόμενων δραστηριοτήτων.
Στην ενότητα Υποστηρικτικά Υλικά / Πόροι, παρουσιάζονται εργαλεία που χρησιμοποιούν τη
μουσική ως συστήματα εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ή ως κοινωνικό ενισχυτή:

PIXTON
Δημιουργήστε κόμικς που προσελκύουν την προσοχή και
διαδώστε το μήνυμα σας. Επαγγελματίες ανθρώπινου
δυναμικού, εκπαιδευτές, ομάδες παραγωγής και οι έμποροι
λατρεύουν το Pixton. Δημιουργήστε ωραία κόμικς και μια
ιστορία σε λίγα λεπτά.
Πατήστε εδώ για να βρείτε τις δυνατότητες και τα εργαλεία για
να ξεκινήσετε με τη δημιουργία των κόμικς σας.
LearningApps.org εφαρμογή που στοχεύει στην υποστήριξη
της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας μέσω μικρών
διαδραστικών ενοτήτων. Οι υπάρχουσες ενότητες μπορούν να
εισαχθούν απευθείας στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά
επίσης δημιουργείται ή τροποποιείται από τους ίδιους τους
χρήστες σε σύνδεση.
Πατήστε εδώ να ξεκινήσετε το μάθημα σας.
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Η κύρια καινοτομία έγκειται στη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο που δημιουργήθηκαν από τους
εταίρους του έργου, οι οποίοι εμπλέκουν άμεσα τις ομάδες-στόχου στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων που περιγράφονται. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να
εμπνέονται από εικόνες που παράγονται από τους συνομηλίκους τους.

Εικόνα 25 https://www.youtube.com/watch?v=nR39nksS41o&t=171s

Εικόνα 26 https://www.youtube.com/watch?v=mUgG5ysv4q0

Εικόνα 27 https://www.youtube.com/channel/UCwhDsS5Dds5Q2n2A4xcnakQ
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EQF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων- European Qualifications Framework (EQF) είναι ένα κοινό
ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς του οποίου σκοπός είναι να καταστούν τα προσόντα πιο
ευανάγνωστα και κατανοητά σε διάφορες χώρες και συστήματα. Καλύπτοντας τα προσόντα σε όλα
τα επίπεδα και σε όλα τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το EQF παρέχει μια
ολοκληρωμένη επισκόπηση των προσόντων στις 39 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν επί του
παρόντος στην εφαρμογή του.
Ο πυρήνας του EQF αφορά οκτώ επίπεδα αναφοράς που περιγράφουν τι γνωρίζει, τι κατανοεί και
τι μπορεί να κάνει ένας μαθητής - «μαθησιακά αποτελέσματα». Τα επίπεδα των εθνικών προσόντων
τοποθετούνται σε ένα από τα κεντρικά επίπεδα αναφοράς, που κυμαίνονται από βασικό (Επίπεδο
1) έως προχωρημένο (Επίπεδο 8). Αυτό επιτρέπει μια πολύ ευκολότερη σύγκριση μεταξύ των
εθνικών προσόντων και επίσης σημαίνει ότι, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη μάθησή
τους, εάν μετακινηθούν σε άλλη χώρα.
Το EQF ισχύει για όλους τους τύπους εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσόντων, από τη σχολική
εκπαίδευση έως την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και τεχνική. Αυτή η προσέγγιση μετατοπίζει την
εστίαση από το παραδοσιακό σύστημα, το οποίο δίνει έμφαση στις «μαθησιακές εισόδους», όπως
τη διάρκεια μιας μαθησιακής εμπειρίας ή τον τύπο του ιδρύματος. Ενθαρρύνει επίσης τη δια βίου
μάθηση προωθώντας την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Αυτό αντικατοπτρίζει μια
ευρύτερη αλλαγή εντός της οποίας το EQF λειτουργεί ως καταλύτης για μεταρρυθμίσεις: τα
περισσότερα κράτη μέλη αναπτύσσουν τώρα τα δικά τους Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (NQFs) με
βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Σε αυτήν την ενότητα θα περιγραφούν οι διαδικασίες πιστοποίησης των ικανοτήτων που
αποκτήθηκαν με τη χρήση των προσδιορισμένων μεθοδολογιών, έτσι ώστε κάθε νέος,
εκπαιδευτικός, κοινωνικός λειτουργός ή επαγγελματίας που χρησιμοποιεί τα εκπαιδευτικά εργαλεία,
να μπορεί να ζητήσει την πιστοποίηση (που έχει γίνει από εξωτερικό ίδρυμα πιστοποίησης) στις νέες
δεξιότητές του. Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα βασίζονται στο EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων)
και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργηθεί ένας Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για την
επικύρωση των προαναφερόμενων δεξιοτήτων.
Η διαδικασία αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης θα οδηγεί στα τελικά κεφάλαια μέσω
εργαλείων όπως το Europass και το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων για την εύρεση, την
κατανόηση και τη σύγκριση τύπων προσόντων που αποτελούν μέρος των εθνικών πλαισίων
προσόντων. Οι χρήστες του έργου POMELO θα μπορούν να δοκιμάσουν τις δεξιότητες που
αποκτήθηκαν απαντώντας σε ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο. Εάν λάβουν τουλάχιστον 60% για
κάθε δραστηριότητα αξιολόγησης που θα περάσουν, θα λάβουν ένα πιστοποιητικό που θα εκδίδεται
από την κοινοπραξία των εταίρων του έργου. Αυτό το πιστοποιητικό θα χρησιμεύσει στο πλαίσιο
των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο σύστημα EQF, αλλά δεν θα εκτελέσει περαιτέρω λειτουργίες,
καθώς η κοινοπραξία POMELO δεν είναι διαπιστευμένη ως οργανισμός πιστοποίησης.
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Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες που παράγονται μέσα στο σχέδιο, οι μαθητές θα πρέπει να
επιτύχουν τα Μαθησιακά Αποτελέσματα Επιπέδου 2 (EQF) όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων παρακάτω. Αυτό το έγγραφο θα λειτουργήσει επίσης ως έγγραφο
αναφοράς σε όλη τη διαδικασία διαπίστευσης.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αξιολόγησης για το Επαγγελματικό Προσόν στον τομέα
«Έμπειροι κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται με την ένταξη των μεταναστών», τα μαθησιακά
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν είναι τα εξής:
Γνώσεις,
δεξιότητες,
ικανότητες

Μαθησιακό αποτέλεσμα: Ο μαθητής θα είναι σε θέση να…

ΕΝΟΤΗΤΑ: Γλωσσική επάρκεια
Προφορά

Χρησιμοποιήστε καινοτόμες δραστηριότητες για να βελτιώσετε την
προφορά σε μια ξένη γλώσσα

Λεξιλόγιο

Βελτιώστε το λεξιλόγιο των μαθητών δημιουργώντας έναν νέο τρόπο
αλληλεπίδρασης

Γραμματική

Εξηγήστε τη γραμματική με προσέγγιση προσανατολισμένη στους μαθητές

Αυτογνωσία

Ενισχύστε τη συνεργασία των μαθητών και την αίσθηση του ανήκειν

Ακρόαση

Χρησιμοποιήστε τη μουσική ως δραστηριότητα ακρόασης με δομημένες
ενέργειες

Αυτοεκτίμηση

Για να ξεπεραστούν τα συναισθηματικά εμπόδια διευκολύνοντας την ομιλία
μιας ξένης γλώσσας σε κοινό.

ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολυπολιτισμική προσέγγιση μάθησης
Δημιουργική σκέψη

Βρείτε την καινοτόμο λύση με τη χρήση διαδραστικών εργαλείων

Ομαδική εργασία

Συνεργαστείτε με αλλοδαπούς σε πρωτοβουλίες έργων και αναπτυξιακές
δραστηριότητες

Επικοινωνία

Εμβάθυνση της επικοινωνίας με την πολυπολιτισμική ομάδα μαθητών

Πολιτισμική
ενσυναίσθηση

Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και των πολυπολιτισμικών
ικανοτήτων

Πολιτισμική
ευαισθητοποίηση

Υποκινήστε την περιέργεια γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς. Ενίσχυση
της συνεργασίας και ένταξης

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες
Διαδικτυακή
έρευνα

Αναγνωρίστε και χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τύπους έρευνας ανάλογα
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Διαδραστικότητα

Χρησιμοποιήστε και δημιουργήστε διάφορα διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία
για εκπαιδευτικούς σκοπούς
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Προσέγγιση με
επίκεντρο τους
μαθητές

Προσδιορίστε τις ανάγκες των μαθητών και χρησιμοποιήστε ψηφιακά
εργαλεία για να διευκολύνετε την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Καινοτομία

Χρησιμοποιήστε καινοτόμο προσέγγιση για να αυξήσετε τις ικανότητες των
μαθητών με ψηφιακά εργαλεία

Ικανότητες
δέσμευσης

Δημιουργήστε μια ισχυρότερη δέσμευση των ομάδων- στόχων στην
ηλεκτρονική μάθηση

Ψηφιακή
δημιουργικότητα

Εφαρμόστε νέες ιδέες για να προσεγγίσετε την εκπαίδευση με την
υποστήριξη των ΤΠΕ

Εικόνα 28 Μαθησιακά Αποτελέσματα σύμφωνα με το πρότυπο EQF
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Εργαλεία αξιολόγησης
Αυτοί οι συνοπτικοί πίνακες χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της διαδικασίας αξιολόγησης που
ακολουθείται στο POMELO. Ο πρώτος πίνακας δείχνει τις "εργασίες αξιολόγησης" που απαιτούνται
για τους συμμετέχοντες και προσφέρει ένα πεδίο στους αξιολογητές για να δηλώσουν εάν η
δραστηριότητα αξιολόγησης έχει περάσει ή όχι. Σύμφωνα με το EQF, δεν χρησιμοποιούνται σήματα,
δεδομένου ότι θα περιπλέκουν τη σύγκριση με άλλα συστήματα αξιολόγησης που υπάρχουν στις
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ο δεύτερος πίνακας περιέχει τα κριτήρια αξιολόγησης και τις μεθόδους
επαλήθευσης των καθηκόντων αξιολόγησης, που ολοκληρώνουν τη διαδικασία αξιολόγησης.
Εργασία αξιολόγησης

Επιτυχών

Επιτυχών με
επιφυλάξεις

Αποτυχών

Αποδεικνύει πρακτικά μέσω του τελικού τεστ, ότι μπορεί να
δημιουργήσει έναν ισχυρότερο δεσμό των πολυπολιτισμικών
ομάδων με την ηλεκτρονική μάθηση
Αποδεικνύει πρακτικά μέσω του τελικού τεστ ότι είναι σε θέση
να εφαρμόσει εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με
την εκμάθηση γλωσσών και την κοινωνική ένταξη.
Αποδεικνύει πρακτικά μέσω του τελικού τεστ οτι γνωρίζει τις
υπάρχουσες καλές πρακτικές για την πολυπολιτισμική
εκπαίδευση και την ανάπτυξη έργων.
Εικόνα 29 Εργαλεία αξιολόγησης / Λίστα ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο EQF.
Μέθοδοι επαλήθευσης των εργαλείων αξιολόγησης

•
•

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το υλικό
που έχει παρουσιαστεί.
Εκτέλεση και παρουσίαση ανεξάρτητων
εργασιών

Τουλάχιστον 60% για κάθε δραστηριότητα
αξιολόγησης που είναι επιτυχών.
•
•
•
•

Κριτήρια αξιολόγησης

Ορθότητα και πληρότητα στη δημιουργία
ισχυρότερης συμμετοχής
πολυπολιτισμικών ομάδων στην
ηλεκτρονική μάθηση.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το υλικό
που έχει παρουσιαστεί
Εκτέλεση και παρουσίαση ανεξάρτητων
εργασιών

Ακρίβεια στην εφαρμογή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που σχετίζονται με την
εκμάθηση γλωσσών και την κοινωνική
ένταξη.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το υλικό
που έχει παρουσιαστεί
Εκτέλεση και παρουσίαση ανεξάρτητων
εργασιών

Πραγματική ορθότητα στην εφαρμογή
υφιστάμενων ορθών πρακτικών στην
πολυπολιτισμική εκπαίδευση και ανάπτυξη
έργων.

Εικόνα 30 Εργαλεία αξιολόγησης / Κατηγορίες σύμφωνα με το πρότυπο EQF.
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Εργαλεία επικύρωσης
Με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) μπορείτε να δείτε πώς τα Εθνικά
Πλαίσια Προσόντων (NQF) σχετίζονται μεταξύ τους.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους προσόντων που περιλαμβάνονται στα εθνικά σας
πλαίσια που αναφέρονται στο EQF. Εύρεση
Το Europass είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
Πολιτισμού) για την αύξηση της διαφάνειας των προσόντων και της κινητικότητας των πολιτών στην
Ευρώπη. Στόχος είναι να καταστούν σαφείς οι δεξιότητες και τα προσόντα ενός ατόμου σε ολόκληρη
την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου και των υποψηφίων χωρών της ΕΕ).
Τα πέντε έγγραφα Europass είναι το βιογραφικό σημείωμα, το διαβατήριο γλωσσών, η κινητικότητα
Europass, το συμπλήρωμα πιστοποιητικού και το συμπλήρωμα διπλώματος, και χαρακτηρίζονται
από κοινό εμπορικό σήμα και λογότυπο. Από το 2012 όλα τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να
συγκεντρώσουν όλα τα έγγραφα Europass στο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων.
Δημιουργήστε το πρόγραμμα σπουδών Europass σε λίγα λεπτά. Μπορείτε να κατεβάσετε το
βιογραφικό σας σε PDF τώρα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://europa.eu/europass για να
ξεκινήσετε!
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Στρατηγική Αξιοποίησης
Η στρατηγική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου POMELO εκπονήθηκε από την αρχή,
σε συνεργασία με τον σχεδιασμό διάδοσης και επικοινωνίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
ευρύτερη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου, η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου,
καθώς και ο προσδιορισμός των εμπειρογνωμόνων που να προωθήσουν τον Οδηγό
Αναπαραγωγής Πολυμέσων σε θεσμικό επίπεδο. Η Στρατηγική Αξιοποίησης του POMELO
σύμφωνα με το Παραδοτέο Αποτέλεσμα 6 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες πτυχές των
εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων:
1. Διαφορετικοί τύποι αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων (γνώση, δεξιότητες, ικανότητες, δίκτυα,
τεχνολογίες) προσδιορίζονται σαφώς και λαμβάνεται υπόψη η άμεση και έμμεση αξία και ο
αντίκτυπός τους για διάφορους ενδιαφερόμενους
2. Τα εμπόδια και οι κίνδυνοι αξιοποίησης (πραγματική χρήση των αποτελεσμάτων μετά τη
χρηματοδότηση του έργου) αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα μέτρα
3. Περιγράφει συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα ικανοποιούν
πραγματικές ανάγκες και θα χρησιμοποιηθούν από πιθανούς χρήστες (συμμετοχή τους στο
έργο)
4. Περιγράφει τους ρόλους και τις ευθύνες των συνεργατών στην αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων ή στη στήριξη αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από άλλους (ενδιάμεσους
ή τελικούς) χρήστες
Σε αυτήν την ενότητα του εγγράφου, παρουσιάζουμε τα μεμονωμένα σχέδια των εταίρων για τη
μελλοντική εφαρμογή του έργου. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες εκμετάλλευσης των
εταίρων που ξεκινούν από το Παραδοτέο - Αποτέλεσμα 6, θα καλύψουν όλες τις πτυχές που
μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Συνοπτικά μπορούμε
να πούμε ότι με βάση τους πόρους τους, οι εταίροι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς να
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Οι εταίροι που έχουν
δραστηριότητες και έχουν πρόσβαση στις ομάδες στόχους σκοπεύουν να εφαρμόσουν περαιτέρω
τα αποτελέσματα του έργου. Οι συνεργάτες με δραστηριότητες στον τομέα της ανάπτυξης της
νεολαίας θα χρησιμοποιήσουν το POMELO ως βάση για περαιτέρω δράσεις, ενώ τα σχολεία
σκοπεύουν να συμπεριλάβουν το έργο και τα αποτελέσματά του στο πρόγραμμα σπουδών τους.
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εκμετάλλευσης και αξιοποίησης · Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή
των προϊόντων και αποτελεσμάτων του έργου.

PRISM

Έχει παγιώσει τη θέση της στον τομέα της μετανάστευσης με την πάροδο
των ετών μέσω πολυάριθμων έργων και πρωτοβουλιών. Ως συντονιστής
του έργου POMELO, η ευθύνη για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
περνά μέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου που θα περιλαμβάνει ολόκληρο
το δίκτυο (ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις, κέντρα υποδοχής, σημεία
πρόσβασης, περιφερειακά και δημοτικά ιδρύματα, δημόσιος τομέας κ.λπ.).

PMF

Είναι μέρος του Ομίλου JO, ενός ομίλου από 5 εταιρείες και 2 μη
κερδοσκοπικές. Για να διευρυνθεί η προβολή του έργου POMELO, στον
ιστότοπο του JO Group δημιουργήθηκε μια πολύγλωσση σελίδα
αφιερωμένη στο έργο και θα διατηρηθεί επίσης μετά το τέλος του κύκλου
ζωής του.
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PELICAN

Έχει ευρύ φάσμα συνδέσεων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους:
επικεφαλής και τελικούς χρήστες. Κατά τη διάρκεια του έργου, διαδίδουμε
τα αποτελέσματα μεταξύ των επαφών μας, ιδίως των σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γυμνασίων και των μη κυβερνητικών
οργανώσεων που συνεργάζονται με ντόπιους νέους και μετανάστες (π.χ.
Nesehnutí, SVČ Lužánky). Παραμένουμε σε επαφή με όλους τους
ενδιαφερόμενους οργανισμούς στο έργο μας και τους ενημερώνουμε για
όλα τα αποτελέσματα και τα νέα του έργου.

SAN

Συνεργάζεται με το Foundation Understanding από την Κρακοβία που
διοργανώνει μαθήματα, εκπαιδεύσεις και μαθήματα για γονείς στα
Πολωνικά και Αγγλικά σε θέματα που σχετίζονται με την NVC, την ανατροφή
των παιδιών με σεβασμό, την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα
στις οικογένειες. Διοργανώνουν μαθήματα και εκδηλώσεις για οικογένειες
σχετικά
με
διαφορετικούς
πολιτισμούς,
προωθώντας
την
πολυπολιτισμικότητα, την πολυγλωσσία, την ανοχή και τη μη βίαιη
επικοινωνία. Λειτουργούν σε πολλά επίπεδα: εκπαιδευτικό, κοινωνικό,
προωθητικό, ένταξης και εργάζονται με μια ποικιλία ομάδων εργασίας που
προσπαθούν να επιτύχουν στόχους για το μέλλον.

MUSE

Το έργο στοχεύει στην ένταξη νέων μελών στην κοινότητά του. Επομένως,
οι δράσεις συνεργασίας, οι δημόσιες παρουσιάσεις και οι ψηφιακές
επικοινωνίες καναλιών θα επιτρέψουν στο μήνυμα να φτάσει σε διαφορετικά
πεδία ομάδων στόχων.

EM-Τh RDE

Άμεση συνεργασία με ιδρύματα, εταιρείες και οργανισμούς που
ενδιαφέρονται για την ένταξη των μη τυπικών μαθησιακών
δραστηριοτήτων, προωθώντας την ευρύτερη συμμετοχή στον ορισμό της
μεθοδολογίας και της πιλοτικής απόδοσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Προβλεπόμενες προοπτικές αξιοποίησης και
εκμετάλλευσης. Αναμενόμενα επιτεύγματα όσον αφορά τη μεταφορά και εκμετάλλευση των
προϊόντων και των αποτελεσμάτων του έργου.

PRISM

Τα αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν στο έργο POMELO μελετήθηκαν
για να τηρούν με συνέπεια τις αρχές της δυνατότητας μεταφοράς και
προσαρμογής στα διάφορα τοπικά πλαίσια. Το αποτέλεσμα αυτής της
εργασίας σκοπεύει να δημιουργήσει χώρους για κοινή χρήση μεταξύ
μεταναστών και τοπικών κοινοτήτων, χρησιμοποιώντας μουσική για να
διευκολύνει την ένταξη.

PMF

Η PMF βρίσκεται στη Σικελία όπου το φαινόμενο της μετανάστευσης
επηρέασε έντονα τη δημογραφία του. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό
να παρέχουμε εργαλεία ένταξης μεταξύ των νέων και αυτά που
δημιουργήθηκαν από το έργο POMELO ανταποκρίνονται σε αυτήν την
ανάγκη. Η μουσική είναι η παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τα όρια και τα
σύνορα. Χάρη στα αποτελέσματα του έργου POMELO, οι εργαζόμενοι σε
δομές νέων θα έχουν δωρεάν χρήσιμα εργαλεία και παιχνίδια που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε πολυπολιτισμικές ομάδες νέων.
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PELICAN

Ο στόχος της στρατηγικής αξιοποίησης είναι να παραμείνει σε συνεργασία
με τους σημερινούς ενδιαφερόμενους - να τους δώσει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για το έργο POMELO ανά πάσα στιγμή, να είναι σε θέση να
παρέχει σε όποιον ενδιαφέρεται όλες τις πληροφορίες (εργαστήρια κ.λπ.),
όλα τα υλικά που αναπτύχθηκαν για το TG, να διατηρήσει το προσωπικό
ενημερωμένο και εξουσιοδοτημένο να συνεχίζει να αναπτύσσει
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

SAN

Το έργο POMELO έδωσε στο SAN μια μεγάλη ευκαιρία να προσελκύσει
περαιτέρω περισσότερα μέλη της κοινότητας για να βοηθήσει τους
μετανάστες να βρουν το δρόμο τους στη νέα τους πραγματικότητα στην
Πολωνία. Αυτό ενισχύει τις δεξιότητες του προσωπικού μας και ωθεί τον
οργανισμό μας να αναπτυχθεί και να οικοδομήσει μια θετική φήμη στην
κοινότητα. Οι πόροι που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου θα
διανεμηθούν στο ακαδημαϊκό προσωπικό έτσι ώστε περισσότεροι
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές να μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς.

MUSE

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο έργο έχουν ήδη εφαρμόσει με
επιτυχία μερικές από τις καλές πρακτικές που αναφέρονται στα
αποτελέσματα. Οικοδόμηση κοινότητας γύρω από τα θέματα του έργου,
ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται και τις
προτεινόμενες λύσεις

EM-Τh RDE

Τα προϊόντα και τα Αποτελέσματα 2, 3 και 6 θα διαδοθούν στις
προαναφερόμενες ομάδες στόχου. Ένα έντυπο αντίγραφο θα σταλεί σε
κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στις δομές προσφύγων της περιοχής.
Επιπλέον, ο σύνδεσμος αυτών των αποτελεσμάτων θα σταλεί σε
οργανισμούς και ΜΚΟ που συνεργάζονται με την τοπική νεολαία και νέους
πρόσφυγες / μετανάστες στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις της Ελλάδας με σκοπό τη διανομή των αποτελεσμάτων του
Έργου σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ. Στόχοι αξιοποίησης και εκμετάλλευσης
που πρόκειται να επιτευχθούν.

PRISM

Η στρατηγική προβλέπει την ευθύνη των ενδιαφερομένων που συνδέονται
με το PRISM στη συστηματική διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Σε
κάθε ένα θα παρέχεται ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση με την
πάροδο του χρόνου, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που
χρησιμοποιούνται τόσο για τους νέους όσο και για τους κοινωνικούς
λειτουργούς. Με αυτόν τον τρόπο, θα διατηρηθεί ένας σύνδεσμος με τη
στρατηγική διάδοσης του έργου, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα σε
πολύ διαφορετικά πλαίσια.

PMF

Χάρη στη συνεργασία μας με την ηλεκτρονική μάθηση VITECO, θα
δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος από την ενότητα «σοβαρά παιχνίδια» του
ιστότοπου με τα παιχνίδια πληροφοριών που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έργου POMELO. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι όσοι
ενδιαφέρονται να παίξουν σοβαρά παιχνίδια θα έχουν την ευκαιρία να
ανακαλύψουν τα παιχνίδια POMELO.

PELICAN

Επικοινωνία – συντονισμός και διατήρηση της εξωτερικής επικοινωνίας
σχετικά με το έργο με τους τρέχοντες ενδιαφερόμενους αλλά και με το ευρύ
κοινό (όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής μέσω διαφόρων καναλιών
επικοινωνίας, όπως ο ιστότοπος του έργου, τα ενημερωτικά δελτία, το
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διαφημιστικό υλικό, τα κοινωνικά μέσα). Αναζητήστε εσωτερικές ή
εξωτερικές ευκαιρίες για να αναλάβετε τα αποτελέσματα του έργου.

SAN

Η SAN θα προωθήσει το έργο στα κανάλια κοινωνικών μέσων. Θα
ενθαρρύνει επίσης εθελοντές, υπεύθυνους νεολαίας, διευθυντές ΜΚΟ,
εκπαιδευτές ενηλίκων, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ. που συνεργάζονται
με μετανάστες να χρησιμοποιήσουν τα ανεπτυγμένα αποτελέσματα του
έργου. Αυτή η φόρμα περιλαμβάνει τόσο διαδικτυακές όσο και εκτός
σύνδεσης συναντήσεις, δηλαδή συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, ημέρες
ενημέρωσης κ.λπ. Όλες οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην
ευαισθητοποίηση και τη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του σε
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

MUSE

Η MUSE συνεργάζεται σε άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα στους ίδιους
τομείς. Η MUSE θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου POMELO ως
βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν και να
χρησιμοποιηθούν από εργαζόμενους σε δομές νεολαίας και νέους
μετανάστες ως εργαλεία ένταξης.

EM-Τh RDE

Συνεισφορές σε έργα ανοιχτού προσανατολισμού και τυποποίησης,
παρέχοντας πρόσβαση του κοινού στο πλαίσιο του δικτύου και
ενθαρρύνοντας την ευρεία υιοθέτησή του σε εμπορικά και δημόσια
συστήματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Μέσα σε αυτό το αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε ανάλυση SWOT σχετικά με την δυναμική της
εκμετάλλευσής του. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους δείκτες δυνατοτήτων, αδυναμιών,
ευκαιριών και απειλών που μέχρι στιγμής θεωρούνται ήδη κοινές για το έργο POMELO.
[Εσωτερικές]
Δυνατά σημεία
•

•
•

•

•

Αδύναμα σημεία

Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, καθώς η
κοινωνική ένταξη της κοινότητας των
μεταναστών αφορά ένα τρέχον ζήτημα που
είναι διαδεδομένο στις χώρες της ΕΕ.
Εύκολη υιοθέτηση δραστηριοτήτων από
χρήστες χωρίς τεχνικό υπόβαθρο.
Πολλαπλοί τύποι δεδομένων, μέθοδοι
δεδομένων (βοηθητικό βίντεο, ακαδημαϊκή
έρευνα, διαδικτυακά παιχνίδια, αρχείο ήχου
κ.λπ.).
Δυνατότητα πρόσβασης και συνδυασμού
υφιστάμενων ερευνών. Διαθέσιμες δωρεάν
τεχνολογίες.
Ιδιαίτερη εστίαση σε μια ενοποιημένη
προσέγγιση για την πολυπολιτισμικότητα.

•
•

•

•

•

Η υλοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων πρέπει
ακόμη να βελτιωθεί.
Η κοινότητα των μεταναστών σε κάθε χώρα
μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να
προσεγγιστεί.
Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας μπορεί να
οδηγήσει σε μια συστολή που εμποδίζει τη
δημιουργική έκφραση των ομάδων στόχων.
Προσδιορίστε λύσεις μείωσης από δημόσια
πολιτική που εξαρτώνται από τη γεωγραφική
θέση.
Πλήρες σύνολο αξιολογήσεων σε σενάρια
μετριασμού.

[Εξωτερικές]
Ευκαιρίες
•
•

•

Τεχνολογική ευελιξία και προσαρμογή.
Αυξημένη ευαισθητοποίηση των μεταναστών /
τοπικών κοινοτήτων στη χρήση ψηφιακών
εργαλείων για κοινωνική ένταξη.
Ο ισχυρός δεσμός των συνεργατών με τις
ομάδες στόχους

Απειλές
•
•
•

Η έλλειψη χώρων για κοινή χρήση μεταξύ
μεταναστών και τοπικής κοινότητας.
Αίσθηση δυσανεξίας των τοπικών κοινοτήτων
προς την κοινότητα των μεταναστών
Η επιμονή της κρίσης Covid-19 μπορεί να
μειώσει τους δια ζώσης χώρους προώθησης
των αποτελεσμάτων του έργου.
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Οι εταίροι του έργου θα προωθήσουν τα κύρια αποτελέσματα του έργου:
Εκμεταλλευόμενες Εκμεταλλεύσιμες εκροές
γνώσεις

Εκμάθηση
γλώσσας
Πολυπολιτισμική
προσέγγιση
μάθησης
Ενσωμάτωση των
ΤΠΕ σε
δραστηριότητες
εκμάθησης

IO1: Χάρτης πληροφοριώνπαιχνιδιών και ικανοτήτων για την
εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω
του τραγουδιού και της μουσικής
ως ενισχυτή κοινωνικής ένταξης.
IO2: POMELO Πακέτο
Εκπαίδευσης για κοινωνικούς
λειτουργούς και εργαζόμενους σε
δομές νεολαίας, οργανώσεις
νεολαίας, εκπαιδευτές και
εθελοντές ·
IO3: POMELO Εκπαιδευτικός
οδηγός για ντόπιους νέους και
μετανάστες
IO6: Οδηγός αναπαραγωγής
πολυμέσων

Τομείς εφαρμογής

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κοινωνικές επιχειρήσεις
Διεθνείς οργανισμοί
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Σύλλογος μεταναστών
Καλλιτεχνικοί κύκλοι
Μουσικά ιδρύματα
ΜΚΟ
Σύλλογοι για γλωσσική εκπαίδευση,
σχολές γλωσσών
Τοπικές και εθνικές εκπαιδευτικές
αρχές.
Σύλλογοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι που
εργάζονται με μετανάστες / πρόσφυγες
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https://pomelo-project.eu/
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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα, και
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχει.
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