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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Ειςαγωγό
Σκοπόσ του προγρϊμματοσ KEEP ON εύναι να βοηθόςει την επαγγελματικό ανϊπτυξη των
εκπαιδευτικών, εφοδιϊζοντασ τουσ με καινοτόμεσ προςεγγύςεισ και μεθοδολογύεσ – όπωσ
εύναι η Διαλογικό μϊθηςη ό η Αμοιβαύα μϊθηςη. Οι εκπαιδευτικού θα ενθαρρύνουν τουσ
μαθητϋσ να αναλϊβουν ενεργό ρόλο ςτη διδαςκαλύα και την μϊθηςη και θα τουσ
βοηθόςουν να κτύςουν διαπολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα μϋςα ςτισ τϊξεισ. Μϋςα από αυτό το
πρόγραμμα οι εκπαιδευτικού θα μϊθουν να διαχειρύζονται την Πολιτιςμικό
Διαφορετικότητα για να εμποδύζουν την διαρροό των μεταναςτών και εθνικών
μειονοτότων, των προςφύγων και αυτών που ψϊχνουν ϊςυλο.
Το πρόγραμμα KEEP ON χρηςιμοποιεύ καινοτόμεσ διδακτικϋσ μεθοδολογύεσ
και
προςεγγύςεισ για να βοηθόςει τουσ νεαρούσ μετανϊςτεσ και τισ εθνικϋσ μειονότητεσ να
κατανοόςουν ϋννοιεσ που ςχετύζονται με την ατομικότητα, όπωσ εύναι ο ϋλεγχοσ, ο
αυτοϋλεγχοσ και η κοινωνικό ταυτότητα. Επιπλϋον, τουσ βοηθϊ να αναπτύξουν
ςτρατηγικϋσ για να διαχειριςτούν την αρνητικό κοινωνικό ταυτότητα και την επύδραςη που
ϋχει η ιδιότητα του να ανόκεισ ςε μια ομϊδα ςτην αυτοεκτύμηςη τουσ.

Σο Αναλυτικό Πρόγραμμα ςτην πρόληψη τησ Διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών ςτην
χολικό Εκπαύδευςη εύναι το δεύτερο πνευματικό προώόν του προγρϊμματοσ.
Αυτό το πνευματικό προώόν ςτοχεύει ςτο να ορύςει και να διατυπώςει τα απαραύτητα
Μαθηςιακϊ Επιτεύγματα ςε επύπεδο Γνώςεων, Δεξιοτότων και Ικανοτότων για να βοηθόςει
όλουσ όςουσ εμπλϋκονται ςτην Σχολικό Εκπαύδευςη ( δαςκϊλουσ, καθηγητϋσ και
εκπαιδευτϋσ ) ςτην πρόληψη τησ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών.
Το παρόν Αναλυτικό Πρόγραμμα θα βοηθόςει επύςησ ςτην διαμόρφωςη ενόσ πλαιςύου
αξιολόγηςησ τησ μϊθηςησ που θα ςτηρύζεται ςτη μεθοδολογύα και τα εργαλεύα του

Ευρωπαώκού Συςτόματοσ Μεταφορϊσ Πιςτωτικών Μονϊδων ςτην Επαγγελματικό
Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη (ECVET). Αυτό θα διευκολύνει την μεταφορϊ και την
αναγνώριςη των γνωςτικών ικανοτότων ςτην πρόληψη τησ διαρροόσ των μεταναςτών
μαθητών ςτην Σχολικό Εκπαύδευςη.

Ευρωπαώκό πλαύςιο προςόντων
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του KEEP ON ϋχει καταχωρηθεύ ςτο επύπεδο 6 του Ευρωπαώκού
Πλαιςύου Προςόντων με αναφορϊ ςτην πολυπλοκότητα, το εύροσ και το επύπεδο μϊθηςησ
που προςδοκούν οι εκπαιδευτικού.

Επύπεδο
Προςόντων

ΕΠΠ
Επύπεδο 6

Γνώςεισ
Βαθιϊ γνώςη μιασ
ςυγκεκριμϋνησ
μελϋτησ/εργαςύασ
που απαιτεύ την
κριτικό κατανόηςη
θεωριών και αρχών

Δεξιότητεσ

Ικανότητεσ

Προηγμϋνεσ
δεξιότητεσ που
δεύχνουν βαθιϊ γνώςη
και καινοτομύα ςτην
επύλυςη μη
προβλϋψιμων
προβλημϊτων ςε μύα

Σύνθετεσ τεχνικϋσ ό
επαγγελματικϋσ δραςτηριότητεσ
ό προγρϊμματα διαχεύριςησ, που
αναλαμβϊνουν την ευθύνη ςτην
λόψη αποφϊςεων ςε μη
προβλϋψιμα πλαύςια
μελϋτησ/εργαςύασ. Ανϊληψη
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Επύπεδο
Προςόντων

Γνώςεισ

Δεξιότητεσ
μελϋτη/εργαςύα πϊνω
ςε ϋνα εξειδικευμϋνο
πεδύο

Ικανότητεσ
ευθύνησ ςτη διαχεύριςη τησ
ατομικόσ, τησ επαγγελματικόσ
και τησ ςυλλογικόσ ανϊπτυξησ.
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Περιεχόμενο Αναλυτικού Προγρϊμματοσ


κοπόσ

Συνολικό περιγραφό του ςκοπού και των ςτόχων τησ κϊθε Διδακτικόσ Ενότητασ.


Κριτόρια Επύδοςησ

Κριτόρια με βϊςη τα οπούα ϋνα ϊτομο αξιολογεύται ωσ ικανό μετϊ από κϊθε Διδακτικό
Ενότητα. Αυτό προβλϋπει μια ςύντομη περιγραφό των πρϊξεων που μπορεύ να κϊνει ϋνα
ϊτομο ςτον τομϋα που καλεύται να αναπτύξει ικανότητεσ, αφού ολοκληρώςει μια
Διδακτικό Ενότητα.


Μαθηςιακϊ Επιτεύγματα
-

Γνώςη

Συλλογό δεδομϋνων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που ςχετύζονται με τον τομϋα των
ςπουδών ό την επαγγελματικό δραςτηριότητα.
-

Δεξιότητεσ

Δυνατότητα εφαρμογόσ γνώςησ και χρόςησ των απαιτούμενων πηγών για την
ολοκλόρωςη εργαςύασ και την επύλυςη προβλημϊτων. Μπορεύ να εύναι γνωςτικό (χρόςη
τησ λογικόσ, διαιςθητικόσ ό δημιουργικόσ ςκϋψησ) ό πρακτικό (εφαρμογό
χειρονακτικόσ δεξιότητασ και η χρόςη μεθόδων, υλικών, εργαλεύων και οργϊνων).
-

Ικανότητεσ

Ικανότητα ςτην ολοκλόρωςη εργαςιών και επύλυςη προβλημϊτων μεγαλύτερου ό
μικρότερου βαθμού πολυπλοκότητασ, αυτονομύασ και υπευθυνότητασ.


Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
Ένα ςύνολο διαθϋςιμων πηγών που μπορούν να βοηθόςουν ςτην επύτευξη των
προβλεπόμενων δρϊςεων.
Επιπλϋον, ςτο παρόν Αναλυτικό Πρόγραμμα ϋχει ςυμπεριληφθεύ μια προτεινόμενη
κατανομό Μαθηςιακών Ωρών και μονϊδων του Ευρωπαώκού υςτόματοσ Μεταφορϊσ
Πιςτωτικών Μονϊδων ςτην Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη (ECVET).
Οι δϋκα διδακτικϋσ ενότητεσ, δομημϋνεσ ςε τρεισ θεματικϋσ ενότητεσ- ϋχουν εκτιμηθεύ
ότι αντιςτοιχούν ςε ςυνολικό εργαςύα 101 διδακτικών ωρών, ςυμπεριλαμβανομϋνων και
των 20 ωρών διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ. Εκτιμώντασ ότι οι εργαςύεσ του Ευρωπαώκού
υςτόματοσ Μεταφορϊσ Πιςτωτικών Μονϊδων ςτην Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη (ECVET) ςε ϋνα ολόκληρο χρόνο θα πρϋπει να αντιςτοιχούν με 60 μονϊδεσ οι
ςυνεργϊτεσ του KEEP ON ϋχουν δώςει ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατϊρτιςησ, με βϊςη
τον φόρτο εργαςύασ, ςυνολικϊ 4 μονϊδεσ.
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Δομό του Αναλυτικού Προγρϊμματοσ
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του KEEP ON για τθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν
μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ ςυμπεριλαμβάνει τρεισ Θεματικζσ Ενότθτεσ με τισ αντίςτοιχεσ
διδακτικζσ τουσ ενότθτεσ, όπωσ δεύχνει ο παρακϊτω πύνακασ.

Θεματικό Ενότητα Α
υμβουλευτικό ςε θϋματα
Εκπαύδευςησ,
καθοδόγηςη και
υποςτόριξη

Δ.Ε. 01
Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ
και δυςκολύεσ

Δ.Ε.02
Διδϊςκω για να
μαθαύνω

Δ.Ε.03
Ατομικό ευθύνη και
αυτό-οργϊνωςη

Θεματικό Ενότητα Β
Πρόληψη Διαρροόσ

Δ.Ε.04
Κτύςιμο θετικόσ
μαθηςιακόσ κουλτούρασ

Δ.Ε.05
Συμμετοχό ςτην
κοινότητα και
παρϋμβαςη ςτην
οικογϋνεια
Δ.Ε.06
Κύνδυνοι διαρροόσ,
προληπτικϊ μϋτρα,
υποςτηρικτικϊ
ςυςτόματα
Δ.Ε.07
Συςτόματα
προειδοπούηςησ τησ
διαρροόσ

Θεματικό Ενότητα Γ
Διαπολιτιςμικότητα ςτην
Εκπαύδευςη

Δ.Ε.08
Διαπολιτιςμικό
ςυνειδητότητα

Δ.Ε.09
Διαπολιτιςμικό
παρϋμβαςη

Δ.Ε.10
Σχολικό ϋνταξη

Στισ ςελύδεσ που ακολουθούν, παρατύθεται μια λεπτομερόσ περιγραφό των Μαθηςιακών
Επιτευγμϊτων για κϊθε μύα από τισ Διδακτικϋσ Ενότητεσ, τα οπούα ταξινομούνται ςε
επύπεδο Γνώςεων, Δεξιοτότων και Ικανοτότων. Συμπεριλαμβϊνονται επύςησ ϊλλα ςτοιχεύα
του Αναλυτικού Προγρϊμματοσ: ςκοπόσ, κριτόρια απόδοςησ, και εξωτερικϋσ πηγϋσ.
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Θεματικό Ενότητα Α. υμβουλευτικό ςε θϋματα Εκπαύδευςησ, καθοδόγηςη και
υποςτόριξη
Διδακτικό Ενότητα 01. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και δυςκολύεσ

κοπόσ
• Να καλλιεργιςουν οι εκπαιδευτικοί τθν απαραίτθτθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ και τισ
ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
ςτα μακθςιακά περιβάλλοντα.
Κριτόρια Επύδοςησ
• Να μπορούν οι εκπαιδευτικού να γνωρύζουν ςε βϊθοσ τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ
και τισ δυςκολύεσ των μαθητών
• Να προςδιορύζουν την δυςκολύα εκπαύδευςησ και τισ ανϊγκεσ των μαθητών
• Να ςυνεργϊζονται για να ξεπεραςτεύ η δυςκολύα ςτην εκπαύδευςη

Γ2. Γνϊςθ των βαςικϊν
αρχϊν των μεκοδολογιϊν
και των οριςμϊν που
ςχετίηονται με τισ
εκπαιδευτικζσ δυςκολίεσ
Γ3. Γνϊςθ ςε βάκοσ των
καλϊν πρακτικϊν που
ςχετίηονται με τθν
υπζρβαςθ των
εκπαιδευτικϊν δυςκολιϊν

Δ1 . Ανάλυςθ των
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
και δυςκολιϊν
Δ2 . Προςδιοριςμόσ των
απαραίτθτων εργαλείων
και μεκοδολογιϊν που
αφοροφν ςτισ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ
Δ3. Εφαρμογι τθσ ςωςτισ
μεκοδολογίασ που
ςυνάδει με τισ ανάγκεσ
των μακθτϊν
Δ4. Ανάπτυξθ τθσ
κατάλλθλθσ δομισ για
τθν αντιμετϊπιςθ των
μακθςιακϊν αναγκϊν και
τθν υπζρβαςθ των
μακθςιακϊν δυςκολιϊν

Ικανότητεσ

Γ1. Γνϊςθ των
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
και δυςκολιϊν

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Διαχείριςθ των
εκπαιδευτικϊν δυςκολιϊν
των μεταναςτϊν μακθτϊν
και των προβλθμάτων
που αντιμετωπίηουν
Ι2. Ενκάρρυνςθ των
μακθτϊν για προςαρμογι
ςτο μακθςιακό
περιβάλλον
Ι3. Κατανόθςθ των
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
των μεταναςτϊν μακθτϊν
Ι4. Συνειςφορά ςτθ
δθμιουργία
περιβαλλόντων μάκθςθσ
που ταιριάηουν με τισ
ανάγκεσ των μακθτϊν

Εξωτερικϋσ πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Διαδύκτυο

7
KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421

Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ
Θεματικό Ενότητα Α. υμβουλευτικό ςε θϋματα Εκπαύδευςησ, καθοδόγηςη και
υποςτόριξη
Διδακτικό Ενότητα 02. Διδϊςκω για να μαθαύνω

κοπόσ
•Να ενθαρρυνθούν και να υποςτηριχθούν οι εκπαιδευτικού – ενώ εργϊζονται με
τουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ- να χρηςιμοποιούν ςυγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ για να
κτύζουν ςχϋςεισ εμπιςτοςύνησ και να δύνουν κύνητρα ςτουσ μαθητϋσ να
εμπλϋκονται ςτην διαδικαςύα τησ μϊθηςησ τουσ
Κριτόρια Επύδοςησ
• Να δύνεται βοόθεια και καθοδόγηςη ςτουσ μαθητϋσ να αναπτύςςουν ό να
εφαρμόζουν δεξιότητεσ ςυνεργαςύασ και επικοινωνύασ ςτην ομϊδα.
• Να δύνεται βοόθεια και καθοδόγηςη ςτουσ μαθητϋσ να κϊνουν αλληλοανατροφοδότηςη και αλληλο-αξιολόγηςη.
• Να δύνεται βοόθεια και καθοδόγηςη ςτουσ μαθητϋσ να αναπτύςςουν
επαγγελματιςμό, υπευθυνότητα, οργανωτικϋσ ικανότητεσ και κριτικό ςκϋψη.

Γ2. Γνϊςθ ςχετικά με Νζεσ
Τεχνολογίεσ ( ICT ) που
ςτθρίηονται ςε
εκπαιδευτικζσ πθγζσ
Γ3. Γνϊςεισ ςχετικά με
εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ και
μεκόδουσ που
ςτθρίηονται ςτθ χριςθ τθσ
τζχνθσ

Δ1. Εφαρμογι γνωςτικϊν
και μεταγνωςτικϊν
διδακτικϊν προςεγγίςεων
Δ2. Γνϊςθ ςτθ χριςθ και
διαχείριςθ τεχνικϊν
εκπαιδευτικϊν πθγϊν
Δ3. Εφαρμογι
δθμιουργικϊνκαλλιτεχνικϊνεκπαιδευτικ
ϊν τεχνικϊν και μεκόδων
Δ4. Χριςθ καινοτόμων
εργαλείων και ανοικτϊν
εκπαιδευτικϊν πθγϊν
αλλά και κεάτρου και
παραδοςιακϊν
παιχνιδιϊν για τθν
επίτευξθ του ςκοποφ.
Δ5. Ανάπτυξθ μιασ
μεκόδου
προςαρμοςμζνθσ ςτθν
πολυπολιτιςμικι τάξθ

Ικανότητεσ

Γ1. Γνϊςθ πάνω ςε
μεκόδουσ διδαςκαλίασ
τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ
υποδοχισ

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Ευαιςκθςία και
ςυνειδθτότθτα ςε
διαπολιτιςμικά κζματα,
ικανότθτα δθμιουργίασ
κατανόθςθσ, ανοχισ και
ενςυναίςκθςθσ.
Ι2. Καλλιζργεια
ςυνεργατικοφ πνεφματοσ
ςτουσ μακθτζσ
Ι3. Μετακίνθςθ από τθν
ιδιωτικι πρακτικι ςτθν
πράξθ που ςυμβάλει ςτθν
κοινωνικοποίθςθ –
ομαδικι δουλειά και
χτίςιμο ςυλλογικισ
γνϊςθσ
Ι4. Εργαςία ςε
πολυπολιτιςμικζσ τάξεισ
και υιοκζτθςθ
διαφορετικϊν ρόλων:
διαμεςολαβθτι,
ςυμβοφλου, μάνατηερ,
ςυνεργάτθ,
διαμεςολαβθτι μάκθςθσ,
μζντορα, κακοδθγθτι,
ακτιβιςτι ςε κζματα
ανκρωπίνων
δικαιωμάτων, μζλοσ
κοινότθτασ μάκθςθσ.
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Διαδύκτυο
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ
Θεματικό Ενότητα Α. υμβουλευτικό ςε θϋματα Εκπαύδευςησ, καθοδόγηςη και
υποςτόριξη
Διδακτικό Ενότητα 03. Ατομικό ευθύνη και αυτό οργϊνωςη

κοπόσ
•Να αποκτόςουν οι εκπαιδευτικού την απαραύτητη γνώςη, τισ δεξιότητεσ και τισ
ικανότητεσ να προςαρμόζουν τα μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα και να βελτιώνουν τισ
ακαδημαώκϋσ και κοινωνικϋσ δεξιότητεσ των μεταναςτών μαθητών υποςτηρύζοντασ
τουσ ςτην ανϊληψη ατομικόσ ευθύνησ και αυτό-οργϊνωςησ
Κριτόρια Επύδοςησ
• Οριςμόσ των εννοιών ατομικόσ ευθύνησ και αυτό-οργϊνωςη
• Χρόςη χρόςιμων εργαλεύων και μεθοδολογιών για την ενύςχυςη τησ ατομικόσ
ευθύνησ και αυτό οργϊνωςησ
• Συνειςφορϊ ςτην βελτύωςη τησ ατομικόσ ευθύνησ και αυτό οργϊνωςησ των
μεταναςτών μαθητών

Γ2. Βαςικζσ γνϊςεισ ςε
μεκοδολογίεσ αυτό
οργάνωςθσ
Γ3. Βακειά γνϊςθ τθσ
ατομικισ ευκφνθσ

Δ1. Ανάλυςθ των εννοιϊν
ατομικι ευκφνθ και
οργάνωςθ
Δ2. Οριςμόσ των όρων
ατομικι ευκφνθ και
οργάνωςθ

Ικανότητεσ

Γ1. Γνϊςθ των οριςμϊν
των εννοιϊν ατομικι
ευκφνθ και αυτό
οργάνωςθ

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Γνϊςθ ςτθν διαχείριςθ
των παραγόντων που
ενδυναμϊνουν τθν
ατομικι ευκφνθ των
μακθτϊν.

Δ3. Εφαρμογι χριςιμων
μεκοδολογιϊν και
εργαλείων ςε μακθςιακά
περιβάλλοντα

Ι2. Χριςθ μεκοδολογιϊν
και εργαλείων που
βελτιϊνουν τθν ατομικι
ευκφνθ και αυτό
οργάνωςθ

Δ4. Ανάπτυξθ χριςιμων
δραςτθριοτιτων για να
βελτιϊςουν οι
μετανάςτεσ μακθτζσ τθν
ατομικι ευκφνθ και αυτο
οργάνωςθ τουσ

Ι3. Βοικεια προσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ για να
κακοδθγοφν τουσ μακθτζσ
τουσ ςτθν ενδυνάμωςθ
τθσ ατομικισ ευκφνθσ και
αυτό οργάνωςθσ
Ι4. Συνειςφορά ςτθν
ανάπτυξθ ατομικισ
ευκφνθσ και αυτό
οργάνωςθσ των
μεταναςτϊν μακθτϊν

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Διαδύκτυο
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Θεματικό Ενότητα Β. Πρόληψη διαρροόσ
Διδακτικό Ενότητα 04. Κτύςιμο θετικόσ ςχολικόσ κουλτούρασ
κοπόσ
•Να αποκτόςουν οι εκπαιδευτικού την απαραύτητη γνώςη, δεξιότητεσ και
ικανότητεσ για να μπορούν να καλλιεργούν καλύτερα μια ςχολικό κουλτούρα ςε
διαφορετικϊ επύπεδα: ςχολεύο, τϊξη, μαθητϋσ

Κριτόρια Επύδοςησ
• Οριςμόσ των δομικών ςτοιχεύων τησ ςχολικόσ κουλτούρασ
• Αντιμετώπιςη των αναγκών των μαθητών για την ενύςχυςη ενόσ περιβϊλλοντοσ
ςυμπεριληπτικόσ μϊθηςησ
• Αποτελεςματικό χρόςη μιασ ποικιλύασ προςεγγύςεων και εργαλεύων που θα
ςυμβϊλουν ςτην ανϊπτυξη μιασ θετικόσ ςχολικόσ κουλτούρασ μϋςα ςε ϋνα
ςυγκεκριμϋνο ςχολικό πλαύςιο

Γ2. Οριςμόσ τθσ ζννοιασ
τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ,
τθσ λειτουργίασ τθσ, των
αποτελεςμάτων και των
εμπλεκόμενων προςϊπων
Γ3. Απόκτθςθ βακειάσ
γνϊςθσ πάνω ςε
διαφορετικζσ
μεκοδολογίεσ,
προςεγγίςεισ, καλζσ
πρακτικζσ και εργαλεία
που υποςτθρίηουν το
κτίςιμο μιασ κετικισ
κουλτοφρασ.

Δ1. Ανάλυςθ των
ςτοιχείων που
ςυνδιαμορφϊνουν τθν
ςχολικι κουλτοφρα.
Δ2. Οριςμόσ αναγκϊν,
ςυμπεριφορϊν και
ςτάςεων των μακθτϊν και
του προςωπικοφ του
ςχολείου που
διαμορφϊνουν μια
ςυγκεκριμζνθ ςχολικι
κουλτοφρα
Δ3. Χριςθ διαφορετικϊν
εργαλείων που
καλλιεργοφν ζνα
ςυμπεριλθπτικό
μακθςιακό περιβάλλον.
Δ4. Ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων για τθν
προϊκθςθ μιασ κετικισ
ςχολικισ κουλτοφρασ

Ικανότητεσ

Γ1. Κατανόθςθ του
πλαιςίου- ςτθν Ευρϊπθ
και ςτο εξωτερικό- μζςα
ςτο οποίο αναπτφςεται θ
ςχολικι κουλτοφρα

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Ανάλθψθ ευκφνθσ και
υλοποίθςθ διαφορετικϊν
δραςτθριοτιτων και
εφαρμογι διαφορετικων
προςεγγίςεων που
προάγουν τθν κετικι
ςχολικι κουλτοφρα.
Ι2. Βοικεια και κετικι
κακοδιγθςθ των
μακθτϊν ςτισ
ςυμπεριφορζσ και τισ
ςτάςεισ τουσ απζναντι ςε
άλλουσ μακθτζσ και ςτθν
ατομικι τουσ ανάπτυξθ
Ι3. Ενεργι ςυνεργαςία με
όλα τα άτομα που
εμπλζκονται ςτο κτίςιμο
μιασ κετικισ ςχολικισ
κουλτοφρασ.

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Διαδύκτυο
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Θεματικό Ενότητα Β. Πρόληψη διαρροόσ
Διδακτικό Ενότητα 05. υμμετοχό ςτην κοινότητα και παρϋμβαςη ςτην οικογϋνεια
κοπόσ
•Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικού με μεθοδολογύεσ και καλϋσ πρακτικϋσ για να
βελτιώςουν την οικογενειακό και την κοινωνικό ςυμμετοχικότητα προκειμϋνου να
προληφθεύ η διαρροό των μεταναςτών μαθητών
Κριτόρια Επύδοςησ
• Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ανϊμεςα ςε εκπαιδευτικούσ, γονεύσ και κοινότητα
• Εμπλοκό των γονϋων ςτην ςχολικό ζωό, ςτα αναλυτικϊ προγρϊμματα και τισ
δραςτηριότητεσ
• Βοόθεια ςτουσ γονεύσ για να αναπτύξουν ικανότητεσ φροντύδασ των παιδιών τουσ
• Καθοδόγηςη των οικογενειών για να χρηςιμοποιούν τισ τοπικϋσ υπηρεςύεσ

Γ2. Βακιά γνϊςθ των
βζλτιςτων πρακτικϊν
ςτθν εμπλοκι των γονζων
και τθσ κοινότθτασ ςτο
κζντρο τθσ ςχολικισ ηωισ
Γ3. Βαςικζσ αρχζσ πάνω
ςε ζνα πιο ςυνεργατικό
τρόπο εκπαίδευςθσ των
παιδιϊν

Δ1. Αξιολόγθςθ των
αναγκϊν των κζντρων
εκπαίδευςθσ με γνϊμονα
τθν ςυμμετοχι τθσ
οικογζνειασ και τθσ
κοινότθτασ
Δ2. Προςδιοριςμόσ των
αναγκϊν των γονζων ςε
ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ
των παιδιϊν τουσ (
πλθροφορίεσ, ςυμμετοχι
κλπ)
Δ3. Ανάπτυξθ εργαλζίων
αξιολόγθςθσ για τον
ζλεγχο του εφρουσ τθσ
ςυμμετοχισ τθσ
κοινότθτασ και των
γονζων ςτα εκπαιδευτικά
κζντρα.
Δ4. Ανάλυςθ των
ςυμμετεχόντων και
εργαςτιρια με
οικογζνειεσ και τθν
κοινότθτα

Ικανότητεσ

Γ1 . Κατανόθςθ τθσ
ςθμαντικότθτασ τθσ
ςυμμετοχισ τθσ
οικογζνειασ και τθσ
κοινότθτασ ςτθν πρόλθψθ
τθσ διαρροισ

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Ικανότθτα εμπλοκισ
των γονζων και τθσ
κοινότθτασ ςτθν ηωι του
εκπαιδευτικοφ κζντρου
Ι2. Να δθμουργθκοφν και
να διευκολυνκοφν οι
δίοδοι επικοινωνίασ
ανάμεςα ςτο
εκπαιδευτικό προςωπικό,
τουσ γονείσ και τθν
κοινωνία
Ι3. Βοικεια προσ τισ
οικογζνειεσ για να
ςυμμετζχουν ςτισ
κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ του
εκπαιδευτικοφ κζντρου
Ι4. Ενίςχυςθ των
ικανοτιτων των γονζων
για τθν εκπαίδευςθ των
παιδιϊν τουσ

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ: υπολογιςτϋσ, βαςικό λογιςμικό
για τη ςυλλογό και διϊχυςη τησ πληροφορύασ...
•Υλικό γραφεύου (αυτοκόλλητα ςημειώματα, μαρκαδόροι, ςτυλό, περιςτρεφόμενο
χαρτύ ςχεδύαςησ).
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ , Διαδύκτυο
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Θεματικό Ενότητα Β. Πρόληψη διαρροόσ
Διδακτικό Ενότητα 06. Κύνδυνοι διαρροόσ, προληπτικϊ μϋτρα, υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα

κοπόσ
• Να μπορούν οι εκπαιδευτικού να προςδιορύζουν και να αναγνωρύζουν τουσ
τυπικούσ παρϊγοντεσ του κινδύνου τησ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών, να
εφαρμόζουν προληπτικϊ μϋτρα μϋςα και ϋξω από την τϊξη και να χρηςιμοποιούν
υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα όταν χρειϊζεται
Κριτόρια Επύδοςησ
• Ικανότητα περιγραφόσ των πιο ςημαντικών τυπικών παραγόντων κινδύνου
διαρροόσ μεταναςτών μαθητών
• Ικανότητα προςδιοριςμού των παραγόντων κινδύνου διαρροόσ ςε μια μελϋτη
περύπτωςησ των μεταναςτών μαθητών
• Ικανότητα περιγραφόσ των πιθανών προληπτικών μϋτρων και ςχεδιαςμού τησ
εφαρμογόσ και τησ προςαρμογόσ ςε ατομικϋσ ανϊγκεσ
• Ικανότητα περιγραφόσ υποςτηρικτικών ςυςτημϊτων και η χρόςη τουσ

Γ2. Βαςικζσ αρχζσ πάνω
ςτα κοινωνικά
χαρακτθριςτικά τθσ
ομάδασ ςτόχου με
εςτίαςθ ςε αυτά του
μετανάςτθ

Δ1. Ανάλυςθ αναγκϊν των
μακθτϊν και του
κοινωνικοφ τουσ
υπόβακρου
Δ2. Προςδιοριςμόσ των
παραγόντων κινδφνου
διαρροισ των ομάδων
ςτόχων και των ατόμων

Ικανότητεσ

Γ1. Βακιά γνϊςθ των
παραγόντων κινδφνου
διαρροισ και των πθγϊν
τουσ

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1 Υπολογιςμόσ των
αναγκϊν των μεταναςτϊν
μακθτϊν
Ι2. Εναςχόλθςθ με τισ
πθγζσ τθσ ςχολικισ
διαρροισ

Δ3 Εφαρμογι γενικϊν
προλθπτικϊν μζτρων

Ι3. Προϊκθςθ τθσ χριςθσ
των γενικϊν μζτρων
πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ
τάξεισ

Γ3. Βακιά γνϊςθ τθσ
χρθςιμότθτασ (
πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα) πικανόν
προλθπτικϊν μζτρων

Δ4. Ανάπτυξθ
προλθπτικϊν μζτρων που
ςτθρίηονται ςτισ ανάγκεσ
τθσ ομάδασ ςτόχου και
του ατόμου

Ι4. Ατομικι βοικεια ςε
μακθτζσ που κινδυνεφουν
να διαρρεφςουν με
εξατομικευμζνα
προλθπτικά μζτρα

Γ4. Βακιά γνϊςθ των
επιλογϊν και τθσ χριςθσ
των υποςτθρικτικϊν
ςυςτθμάτων

Δ5. Χριςθ των
κατάλλθλων
υποςτθρικτικϊν
ςυςτθμάτων

Ι5. Συνειςφορά ςε
υποςτθρικτικά ςυςτιματα

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Διαδύκτυο
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Θεματικό Ενότητα Β. Πρόληψη διαρροόσ
Διδακτική Ενότητα 07. Συςτήματα προειδοποίηςησ τησ διαρροήσ

κοπόσ
•Να αποκτόςουν οι εκπαιδευτικού γνώςεισ ςχετικϊ με τα διαφορετικϊ ςυςτόματα
προειδοπούηςησ τησ διαρροόσ ςε ςχολεύα και τϊξεισ και να διδαχθούν πωσ
δουλεύουν αυτϊ τα ςυςτόματα
Κριτόρια Επύδοςησ
• Περιγραφό διαφορετικών ςυςτημϊτων προειδοπούηςησ τησ διαρροόσ ςτο ςχολεύο
και τα χαρακτηριςτικϊ τουσ
• Σχεδιαςμόσ τησ εφαρμογόσ ενόσ από αυτϊ τα ςυςτόματα και προςαρμογό του ςτισ
ανϊγκεσ του ςχολεύου /τϊξησ αν χρειαςτεύ
• Περιγραφό των πιθανών ςυνεπειών τησ χρόςησ ενόσ προειδοποιητικού
ςυςτόματοσ και των κατϊλληλων αντιδρϊςεων

Γ2. Βακιά γνϊςθ των
πικανϊν ςυνεπειϊν τθσ
χριςθσ των
προειδοποιθτικϊν
ςυςτθμάτων διαρροισ
Γ3. Ευρεία γνϊςθ των
απαιτιςεων του
ςχεδιαςμοφ και τθσ
εφαρμογισ του
ςυςτιματοσ
προειδοποίθςθσ τθσ
διαρροισ.

Δ1. Ανάλυςθ των
διαφορετικϊν μεκόδων
των προειδοποιθτικϊν
ςυςτθμάτων διαρροισ
ςτο ςχολείο
Δ2. Προςδιοριςμόσ των
μειονεκτθμάτων και των
πλεονεκτθμάτων των
διαφορετικϊν
ςυςτθμάτων
Δ3. Εφαρμογι των
προειδοποιθτικϊν
ςυςτθμάτων διαρροισ
ςτο ςχολείο ι ςτθν τάξθ
Δ4. Προςαρμογι των
υφιςτάμενων
προειδοποιθτικϊν
ςυςτθμάτων διαρροισ
ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ
ανάγκεσ τθσ ομάδασ
ςτόχου

Ικανότητεσ

Γ1. Βακιά γνϊςθ των
χαρακτθριςτικϊν των
προειδοποιθτικϊν
ςυςτθμάτων διαρροισ
ςτο ςχολείο

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Εναςχόλθςθ με τισ
λειτουργίεσ των
διαφορετικϊν
προειδοποιθτικϊν
ςυςτθμάτων διαρροισ
ςτο ςχολείο
Ι2. Συνειςφορά ςτθν
εφαρμογι ενόσ
κατάλλθλου ςυςτιματοσ
προειδοποίθςθσ τθσ
διαρροισ για το
ςχολείο/τάξθ
Ι3. Προϊκθςθ τθσ
ςυνεργαςίασ των
εκπαιδευτικϊν μζςα από
τθν χριςθ ενόσ
ςυςτιματοσ
προειδοποίθςθσ τθσ
διαρροισ
Ι4. Κατάλλθλθ αντίδραςθ
ςτθν υποςτιριξθ των
μακθτϊν πάνω ςτουσ
οποίουσ επιδρά το
ςυςτιμα προειδοποίθςθσ
τθσ διαρροισ
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Διαδύκτυο
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Θεματικό Ενότητα Γ. Διαπολιτιςμικότητα ςτην εκπαύδευςη
Διδακτικό Ενότητα 08. Διαπολιτιςμικό ςυνεύδηςη

κοπόσ
• Να αποκτόςουν οι εκπαιδευτικού την απαραύτητη γνώςη, τισ δεξιότητεσ και τισ
ικανότητεσ για να αποφεύγουν τα ςτερεότυπα, τισ προκαταλόψεισ και την διϊκριςη
προσ τουσ μαθητϋσ με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβαθρο
Κριτόρια Επύδοςησ
•Αναγνώριςη τησ ατομικόσ πολιτιςμικόσ ταυτότητασ και τησ πολιτιςμικόσ
ταυτότητασ του ϊλλου
•Αναγνώριςη των πολιτιςμικών προτύπων και ςυνηθειών των μαθητών με
διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβαθρο
•Προςδιοριςμόσ και διαχεύριςη μεροληπτικών ςυμπεριφορών και ςυναιςθημϊτων
που ςχετύζονται με την πολιτιςμικό ποικιλομορφύα

Γ2. Ευρεία γνϊςθ πάνω
ςτισ ζννοεσ: ςτερεότυπα,
προκατάλθψθ και
διάκριςθ
Γ3. Ευρεία γνϊςθ πάνω
ςτισ ςτρατθγικζσ
διαχείριςθσ των
μερολθπτικϊν
ςυμπεριφορϊν που
κάνουν διακρίςεισ

Δ1 Προςδιοριςμόσ,
παρατιρθςθ, περιγραφι
και ανάλυςθ τθσ ατομικισ
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ
Δ2 Προςδιοριςμόσ και
ανάλυςθ του αντίκτυπου
τθσ πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ πάνω ςε
άλλεσ κουλτοφρεσ
Δ3 Εφαρμογι
ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ
ςτερεοτφπων,
προκαταλιψεων και
μερολθπτικϊν
ςυμπεριφορϊν που
κάνουν διακρίςεισ
Δ4Ανάλυςθ των
χαρακτθριςτικϊν τθσ
κουλτοφρασ του άλλου
για να προςδιοριςτοφν
εκείνα τα οποία κα
ενςωματωκοφν ωσ μζροσ
τθσ ατομικισ πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ

Ικανότητεσ

Γ1. Ευρεία γνϊςθ πάνω
ςτο νόθμα και τθν
επιρροι τθσ κουλτοφρασ
και τθσ πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Ικανότθτα για κριτικι
αναςκόπθςθ προκειμζνου
να αντικροφονται και να
ξεπερνιοφνται τα
ςτερεότυπα, θ
προκατάλθψθ και οι
μερολθπτικζσ
ςυμπεριφορζσ που
επιφζρουν διακρίςεισ
Ι2. Υπολογιςμοσ των
ςτοιχείων που ενιςχφουν
ι δυςκολεφουν τθν
κοινωνικοπολιτιςμικι
ενςωμάτωςθ των
μεταναςτϊν μακθτϊν
Ι3. Προϊκθςθ
ςτρατθγικϊν για τθν
αποφυγι των
μερολθπτικϊν
ςυμπεριφορϊν που
κάνουν διακρίςεισ ςτουσ
μετανάςτεσ μακθτζσ

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Διαδύκτυο
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Θεματικό Ενότητα Γ. Διαπολιτιςμικότητα ςτην εκπαύδευςη
Διδακτικό Ενότητα 09. Διαπολιτιςμικό παρϋμβαςη

κοπόσ
•Να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικού να προϊγουν την κοινωνικοπολιτιςμικό ϋνταξη
των μαθητών με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβαθρο δημιουργώντασ κοινωνικούσ
δεςμούσ μεταξύ τουσ
Κριτόρια Επύδοςησ
•Να προςδιορύζονται και να εύναι διαχειρύςιμεσ οι μεθοδολογύεσ διαπολιτιςμικόσ
παρϋμβαςησ ςτο ςχολεύο, κατϊ την διϊρκεια τησ εργαςύασ με μαθητϋσ από
διαφορετικϋσ κουλτούρεσ
•Ενεργοπούηςη και ενδυνϊμωςη κοινωνικών δεςμών ανϊμεςα ςε μαθητϋσ με
διαφορετικϋσ κουλτούρεσ.
•Διευκόλυνςη και προώθηςη τησ επικοινωνύασ, τησ πολιτιςμικόσ ευαιςθηςύασ και
του ανοικτού πνεύματοσ ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ

Γ2. Ευρεία γνϊςθ πάνω ςε
καλζσ πρακτικζσ
διαπολιτιςμικισ
παρζμβαςθσ ςτο ςχολείο
με μακθτζσ από
διαφορετικζσ κουλτοφρεσ

Δ1. Ανάλυςθ των βαςικϊν
τρόπων ζνταξθσ των
μεταναςτϊν μακθτϊν που
ςτθρίηονται ςε
μεκοδολογίεσ
διαπολιτιςμικισ
παρζμβαςθσ
Δ2. Επιλογι και εφαρμογι
ςτο ςχολείο των
κατάλλθλων
μεκοδολογιϊν
διαπολιτιςμικισ
παρζμβαςθσ

Ικανότητεσ

Γ1 Ευρεία γνϊςθ πάνω ςε
μεκοδολογίεσ
διαπολιτιςμικισ
παρζμβαςθσ, όπωσ θ
ζνταξθ ςτθν κοινότθτα,
διαπολιτιςμικζσ
ςυγκροφςεισ και άλλεσ
προςεγγίςεισ κοινωνικισ
παρζμβαςθσ

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Προϊκθςθ και
διευκόλυνςθ τθσ
προςαρμογισ και τθσ
ενςωμάτωςθσ των
μακθτϊν από
διαφορετικά πολιτιςμικά
περιβάλλοντα
Ι2. Προϊκθςθ και
διαχείριςθ ςτρατθγικϊν
διαπολιτιςμικισ
παρζμβαςθσ ςε
διαφορετικζσ καταςτάςεισ
μζςα ςτο ςχολείο
Ι3. Ανάπτυξθ κοινωνικϊν
δεςμϊν ανάμεςα ςτουσ
μακθτζσ με βάςθ τισ
μεκοδολογίεσ
διαπολτιςμικισ
παρζμβαςθσ

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Διαδύκτυο
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Αναλυτικό ΠρόγραμμαΚατάρτιςθσ ςτθν πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ

Θεματικό Ενότητα Γ. Διαπολιτιςμικότητα ςτην εκπαύδευςη
Διδακτικό Ενότητα 10. χολικό ενςωμϊτωςη

κοπόσ
•Να προετοιμαςτούν οι εκπαιδευτικού να προϊγουν την ϋνταξη και την αμοιβαύα
αλληλοαποδοχό των μαθητών των διαφορετικών φυλετικών, εθνικών και
μειονοτικών ομϊδων, εμπλϋκοντασ τουσ μαθητϋσ, τουσ γονεύσ και το ςχολικό
περιβϊλλον γενικϊ, για να βοηθόςουν περαιτϋρω την ςυμπερύληψη των
μεταναςτών μαθητών και να υποςτηριχθούν οι οικογϋνειεσ τουσ.
Κριτόρια Επύδοςησ
• Κατοχύρωςη του θεωρητικού υπόβαθρου για την απόκτηςη τησ βαςικόσ γνώςησ
ςτισ ειδικϋσ ςυναιςθηματικϋσ και κοινωνικϋσ ανϊγκεσ των μεταναςτών μαθητών
• Ικανότητα ςτη χρόςη αποτελεςματικϊ επαρκών εργαλεύων για την προαγωγό τησ
ςχολικόσ ϋνταξησ
• Απόκτηςη δεξιοτότων υποςτόριξησ και επικοινωνύασ με τουσ γονεύσ των μαθητών

Γ2. Βαςικζσ αρχζσ
ψυχολογίασ
Γ3 Ευρεία γνϊςθ πάνω
ςτθν ςυμβουλευτικι
οικογζνειασ

Δ1. Ανάλυςθ ειδικϊν
μακθςιακϊν αναγκϊν
Δ2. Προςδιοριςμόσ του
υπόβακρου των μακθτϊν
Δ3. Εφαρμογι δεξιοτιτων
επικοινωνίασ
Δ4. Ανάπτυξθ ςτθ χριςθ
επαρκϊν εργαλείων

Ικανότητεσ

Γ1. Ευρεία γνϊςθ πάνω
ςτα κζματα των
μεταναςτϊν

Δεξιότητεσ

Γνϊςη

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
Ι1. Ικανότθτα δράςθσ ωσ
αποτελεςματικόσ
διαμεςολαβθτισ ςε
ςφγκρουςθ
Ι2. Προϊκθςθ μάκθςθσ με
παιχνίδια που βοθκοφν
ςτθν αμοιβαία κατανόθςθ
και αποδοχι ςτθν
κοινωνία του ςχολείου
Ι3. Βοικεια ςτουσ
μακθτζσ για να
χρθςιμοποιοφν ψθφιακά
μακθςιακά εργαλεία
Ι4. Συνειςφορά ςτο
κτίςιμο τθσ ομάδασ και
δθμιουργία κατάλλθλου
και φιλικοφ ςχολικοφ
περιβάλλοντοσ

Εξωτερικϋσ Πηγϋσ
•Εξοπλιςμόσ ςτην Τεχνολογύα τησ Πληροφορικόσ : υπολογιςτϋσ, λογιςμικό,
βιντεοπροβολϋασ
•Υλικό γραφεύου
•Το εγχειρύδιο του KEEP ON
•Η εργαλειοθόκη του KEEP ON
•Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Διαδύκτυο
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IO.2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατάρτιςησ ςτην πρόληψη τησ διαρροήσ των μεταναςτϊν μαθητϊνςτην Σχολική Εκπαίδευςη

Κατανομό Μαθηςιακών Ωρών και μονϊδων του Ευρωπαώκού υςτόματοσ Μεταφορϊσ Πιςτωτικών Μονϊδων ςτην
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη (ECVET)
Θεματικό Ενότητα

Α. υμβουλευτικό
ςε θϋματα
εκπαύδευςησ,
καθοδόγηςη και
υποςτόριξη

B. Πρόληψη
Διαρροόσ

Ώρεσ
Ώρεσ
Ώρεσ
Ώρεσ
διαπροςωπικόσ πρακτικόσ ατομικόσ
αξιολόγηςησ
επαφόσ
ϊςκηςησ
μελϋτησ

Διδακτικό Ενότητα

υνολικϋσ
ώρεσ (Δ.Ε)

2

3

2

1

8

2

4

2

1

9

03. Ατομικό ευθύνη και αυτό οργϊνωςη

2

3

2

1

8

04. Κτύςιμο μιασ θετικόσ ςχολικόσ κουλτούρασ

2

4

3

1

10

05. Δϋςμευςη ςτην κοινότητα και παρϋμβαςη ςτην
οικογϋνεια

2

4

3

1

10

06. Παρϊγοντεσ κινδύνου διαρροόσ, προληπτικϊ
μϋτρα, υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα

2

2

4

1

9

07. Συςτόματα προειδοπούηςησ για διαρροό

2

3

3

1

9

08. Διαπολιτιςμικό ςυνεύδηςη

2

5

4

1

12

2

5

5

1

13

2

5

5

1

13

20

38

33

10

101

01. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και δυςκολύεσ
02. Διδϊςκω για να μαθαύνω

Γ.
Διαπολιτιςμικότητα 09. Διαπολιτιςμικό παρϋμβαςη
ςτην Εκπαύδευςη
10. Σχολικό ϋνταξη

ύνολο

υνολικϋσ
ώρεσ (Θ. Ε.)

ECVET
Μονϊδεσ
(Θ.Ε.)

25

1,0

38

1,5

38

1,5

4,0

Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ ςτθν
πρόλθψθ τθσ διαρροισ των μεταναςτϊν
μακθτϊν ςτθν Σχολικι Εκπαίδευςθ
Δεφτερο πνευματικό προϊόν

‘KEEP ON’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ
2016-1-ES01-KA201-025421
keepon-project.eu

Το πρόγραμμα (2016-1-ES01-KA201-025421) ζχει χρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Το
περιεχόμενο του εκφράηει τισ απόψεισ των ςυγγραφζων και θ Επιτροπι δεν φζρει ευκφνθ για τθν όποια
χριςθ μπορεί να γίνει ςε αυτό από εδϊ και μπροσ.

