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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Οδηγός για Εκπαιδευτές έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πνευματικής παραγωγής 

1 του έργου Erasmus + InMobVET (2019-1-DE02-KA202-006190), που υποστηρίζει τη 

συμμετοχή των νέων που κινδυνεύουν στη διεθνή κινητικότητα ως μέσο για την 

αύξηση των κινήτρων και της αυτοεκτίμησής τους. 

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα δημιουργήσουν επίσης μια εκπαιδευτική 

ενότητα για τη διαπολιτισμικότητα και μια διαδικτυακή εφαρμογή «Move in Europe». 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα 

αποτελέσματά του  στο http://vet.eu-mobility.eu/ 

Ο στόχος του οδηγού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές της ΕΕΚ να 

ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους τους να συμμετάσχουν στη διεθνή 

κινητικότητα, να τους παρακινήσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να τους 

ενημερώσουν για τη σημασία της εκπαίδευσής τους. 

Η ομάδα-στόχος του οδηγού είναι εκπαιδευτές που συνεργάζονται με 

εκπαιδευόμενους με λιγότερες ευκαιρίες σε σχολεία ΕΕΚ. Ωστόσο, αυτός ο οδηγός 

μπορεί επίσης να είναι επωφελής για εκπαιδευτές εκτός του συστήματος ΕΕΚ που 

συνεργάζονται με την ομάδα-στόχο. Η Ενότητα 1 και η Ενότητα 4 έχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για γονείς εκπαιδευόμενων ΕΕΚ. 

Ο οδηγός αποτελείται από τέσσερις ενότητες και δύο παραρτήματα: 

Ενότητα 1 «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων» παρέχει χρήσιμο υλικό 

στους εκπαιδευτές και τους γονείς, προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να 

κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο των γονέων στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους 

και να βοηθήσει τους γονείς να συνεργαστούν καλύτερα με τα σχολεία και να έχουν 

ευεργετικό ρόλο σχετικά με τις επιλογές των εκπαιδευομένων. 

Η Ενότητα 2 «Στρατηγικές κινητικότητας και δραστηριότητες» περιγράφει τα 

εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές της ΕΕΚ για να 

ενημερώσουν τους εκπαιδευόμενους τους για τη σημασία της εκπαίδευσης, για το 

μέλλον τους και την ευκαιρία που αντιπροσωπεύει η διεθνής κινητικότητα τόσο για 

την προσωπική όσο και για την επαγγελματική τους ζωή. 

http://vet.eu-mobility.eu/
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Η Ενότητα 3 «Διαπολιτισμική μάθηση» παρέχει στους εκπαιδευτές μεθοδολογικές 

και διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία που απευθύνονται στην ανάπτυξη 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων σε σχολεία ΕΕΚ.  

Η Ενότητα 4 «Διεθνής κινητικότητα» περιγράφει τα οφέλη της διεθνούς 

κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, περιγράφει την υποστήριξη που 

χρειάζονται και παρέχει κάποιες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των 

προκλήσεων που σχετίζονται με τη διεθνή κινητικότητα.  

Για το Παράρτημα 1 «Έρευνα χώρας», όλοι οι εταίροι έχουν συλλέξει και αναλύσει 

δεδομένα από υπάρχοντες πόρους σχετικά με την εκπαίδευση ΕΕΚ στις χώρες τους, 

προκειμένου να παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

της εκπαίδευσης ΕΕΚ στις χώρες των εταίρων του έργου. Για να το επιτύχουν αυτό, οι 

εταίροι έχουν αναλύσει το προφίλ των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ και τη νομοθεσία που 

σχετίζεται με τη διεθνή κινητικότητα για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, μεταξύ άλλων 

θεμάτων.  

Το Παράρτημα 2 «Συλλογή Καλών Πρακτικών» είναι μια σύνοψη των συνεισφορών 

των εταίρων σχετικά με τις στρατηγικές και δραστηριότητες κινητοποίησης, τη 

διαπολιτισμική μάθηση και τη διεθνή κινητικότητα σε σχολεία ΕΕΚ σε διάφορες 

χώρες της ΕΕ. 

Τα παραρτήματα έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για την επεξεργασία των ενοτήτων 

του οδηγού.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 
 

1.1 ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ  

 
Ο σκοπός της ενότητας είναι να τονίσει τη σημασία του ρόλου των εκπαιδευτικών και 
των γονέων στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μαθητών. Και οι δύο έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στις επιλογές των μαθητών και μπορούν να τους βοηθήσουν να 
θέσουν τη σωστή βάση μιας επαγγελματικής εξέλιξης που ταιριάζει με το 
εκπαιδευτικό και κοινωνικοοικονομικό προφίλ τους. Αυτή η ενότητα σκοπεύει να 
παρέχει χρήσιμο υλικό και στους δύο, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις 
επιλογές των μαθητών, βοηθώντας τους κυρίως να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους 
και, δευτερευόντως, να κάνουν τις σωστές επιλογές για την υλοποίηση των 
προσδοκιών τους. Οι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι γονείς, υποστηρίζουν τους μαθητές 
στο εκπαιδευτικό τους ταξίδι και πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να τους δώσουν την κατάλληλη υποστήριξη για να αποκομίσουν χαρά  και 
ευχαρίστηση από τις επιλογές τους. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
❖ Θεωρίες Εκπάιδευσης Ενηλίκκων 

➢  Ανδραγωγική  
➢  Θεωρία του Κοινωνικού Μετασχηματισμού  
➢  Μετασχηματιστική Μάθηση 

❖ Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων 
❖ Επικοινωνία 

➢  Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 
❖ Επικοινωνιακές δεξιότητες μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες  
❖ Ο ρόλος του εκπαιδευτή  
❖ Εμπλοκή των γονέων  
❖ Οδηγός για την εμπλοκή των γονέων και των οικογενειών που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 
➢  Γονείς οι οποίοι είναι δύσκολο να εμπλακούν  
➢  Στρατηγικές και μέθοδοι για την προσέγγιση “δύσκολων” γονέων 
 

 
ΣΤΟΧΟΙ: 
Η ενότητα αυτή περιγράφει  τι μπορούν να επιτύχουν οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων και 
οι μαθητές τους 
 Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν το ρόλο τους στη 

διαμόρφωση του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προφίλ των μαθητών. 
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 Να παρέχει εργαλεία και μεθόδους που μπορούν να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να έχουν θετικό αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές των μαθητών. 

 Να παρέχουν πληροφορίες και εργαλεία για να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο των γονέων στην 
ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους και να τους βοηθήσουν να συνεργαστούν 
στενά με το σχολείο ώστε να έχουν ευεργετικό ρόλο στις επιλογές των 
μαθητών. 

 Να παρέχει πληροφορίες και εργαλεία για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 
να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους οι γονείς, ιδίως εκείνοι που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, απέχουν από το σχολείο και 
να παρέχουν λύσεις ώστε να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία με το 
σχολείο και να αυξήσουν το ενδιαφέρον για τα σχολικά θέματα. 

 

1.2 ΒΟΥΤΗΞΤΕ    

 
 Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε μαθητές χαμηλού 

κοινωνικοοικονομικού προφίλ; 
 Ποια είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι 

εκπαιδευτικοί για να κάνουν την εκπαίδευση πιο ελκυστική / ενδιαφέρουσα 
για τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες; 

  Ποιες είναι οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που πρέπει να εφαρμόσει το 
σχολείο για να κινητοποιήσει τους γονείς; 

 Πώς είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
που θα εφαρμόσουν τα σχολεία για να κινητοποιήσουν τους γονείς; 

 
 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
 
Γονείς- Ο όρος «γονείς» αναφέρεται σε οποιονδήποτε ενήλικο μέλος της κοινότητας 
ασκεί φροντίδα ή επιρροή στη ζωή ενός νεαρού ατόμου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος 
«γονείς» δεν περιορίζεται στους βιολογικούς γονείς και αναφέρεται σε 
οποιονδήποτε ενήλικα που παίζει θετικό ρόλο στη βοήθεια ενός νεαρού ατόμου στην 
οικοδόμηση του μέλλοντός του. (https://www.education.vic.gov.au) 
 
Γονική δέσμευση- Η εμπλοκή / συμμετοχή των γονέων στο σχολείο αποτελεί μία 
κατάσταση όπου οι γονείς και το σχολείο συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη 
μαθησιακή διαδικασία και τη γενική ανάπτυξη των μαθητών. Το επίπεδο της 
οικογενειακής δέσμευσης έχει άμεση επίδραση στα επιτεύγματα των μαθητών και 
στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
 
Πηγή: https://www.education.vic.gov.au 

 
 

https://www.education.vic.gov.au/
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Εκπαιδευτής – Παιδαγωγός- Ο εκπαιδευτής ΕΕΚ είναι ένα άτομο που εργάζεται στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση με σκοπό να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα 
ή ευρύτερα στην αγορά εργασίας. (https://www.eqavet.eu) 
 
Ενήλικοι μαθητές- Ο όρος «ενήλικος» επιτρέπει μια σειρά ερμηνειών και ποικίλλει 
ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται ο όρος. 
Σύμφωνα με τον Rogers (1999), σε πολλές περιπτώσεις η ερμηνεία με βάση την ηλικία 
των ατόμων παρέχει ένα πολύ περιορισμένο πεδίο. Εκτός αυτού, το κριτήριο 
«ηλικία» ποικίλλει από κοινωνία σε κοινωνία και είναι κάτι που αλλάζει με την 
πάροδο του χρόνου. Η UNESCO συνειδητοποιώντας την ασάφεια στον όρο 
«ενήλικος» έχει υιοθετήσει τη φράση «εκπαίδευση νέων και ενηλίκων» όταν 
αναφέρεται στη δραστηριότητα μάθησης και κατάρτισης ατόμων μετά τη σχολική 
ηλικία με επίκεντρο την ηλικιακή ομάδα 15+ (Athanasiou et al., 2014). 
 
Οι ενήλικες μαθητές αποτελούν μια ειδική κατηγορία καθώς είναι ηλικίας 15+ 
σύμφωνα με την άποψη της UNESCO. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι οι ενήλικες μαθητές εμπλέκονται σε πολλαπλούς ρόλους που επηρεάζουν τόσο 
τον χρόνο όσο και την ενέργεια που δαπανάται για τη μαθησιακή ικανότητα. (Polson 
1993) 
 
Σύμφωνα με τον Kokko (2005) οι ενήλικες μαθητές: 
 

 Έχουν καθιερώσει σαφείς στόχους πριν από την είσοδό τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Έχουν περισσότερες εμπειρίες ζωής. 

 Έχουν αναπτύξει το προτιμώμενο στυλ μάθησης. 

 Έχουν τάση για ενεργό συμμετοχή και επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά 
στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση. 

 Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και απόσυρσης. 
 

Ο Rogers (1999) έδωσε τη δική του προσέγγιση στα χαρακτηριστικά ενηλίκων 
μαθητών: 
 

 Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικες. 

 Οι ενήλικες μαθητές βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, όχι 
στην αρχή της διαδικασίας. 

 Διατηρούν ένα σύνολο εμπειριών και αξιών 

 Εισέρχονται στην εκπαίδευση με προθέσεις και ανάγκες. 

 Έχουν προσδοκίες για τη μαθησιακή διαδικασία. 

 Έχουν ανταγωνιστική συμπεριφορά. 

 Έχουν αναπτύξει τα δικά τους πρότυπα μάθησης. 
 

https://www.eqavet.eu/
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Ακολουθούν έξι επιπλέον χαρακτηριστικά ενηλίκων μαθητών όπως περιγράφονται 
από τον Knowles (1970):  
 

 Οι ενήλικες έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκατευθύνονται και 
τάση προς αυτοδιάθεση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να 
ενθαρρύνουν και να καλλιεργήσουν αυτήν την τάση. 

 Η εμπειρία και η γνώση που προσφέρουν οι ενήλικες μαθητές στην 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια άφθονη πηγή μάθησης για τον εαυτό 
τους και για τους άλλους. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων ανταποκρίνονται 
καλύτερα στη διαδικασία μάθησης που πραγματοποιείται μέσω της ενεργού 
συμμετοχής τους παρά της παθητικής τους. Η χρήση βιωματικών τεχνικών 
είναι επομένως πιο κατάλληλη. 

 Είναι σημαντικό για τους ενήλικες μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι οι 
στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος ενώνουν τους δικούς τους. 

 Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να μάθουν κάτι όταν βιώνουν την ανάγκη να το 
μάθουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο ικανοποιητικά με πραγματικές 
εργασίες ή προβλήματα (Knowles, 1970, 44). Οι ενήλικες πρέπει να 
καταλάβουν γιατί μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 Πρέπει να δοθεί έμφαση στις δεξιότητες που οι μαθητές μπορούν να 
εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις και όχι σε αφηρημένες έννοιες 
(Kokkos, 2005). Οι ενήλικες επικεντρώνονται περισσότερο στο πρόβλημα 
από το περιεχόμενο. 

 Η «επιμονή» των μαθητών ενθαρρύνεται όταν τα κίνητρά τους για μάθηση 
είναι εγγενή παρά εξωγενή 

 
Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - κοινωνικός αποκλεισμός 

 
Γενικά, μπορούμε να ταυτοποιήσουμε αυτές τις ομάδες ως εκείνες που βιώνουν 
κοινωνικό αποκλεισμό στην κοινωνία στην οποία ζουν. 
 
Ο κοινωνικός αποκλεισμός σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (1998) ορίζεται ως η 
παρεμπόδιση της πρόσβασης σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά π.χ. εκπαίδευση, 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ. που οδηγεί τελικά σε οικονομική στέρηση 
και περιθωριοποίηση. Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» περιγράφει μια κατάσταση 
καθώς και μια διαδικασία. 
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Θεωρητικά Πλαίσια 
 
Θεωρίες μάθησης για ενήλικες 
 
 

 
Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για να 
περιγράψουν τη διαδικασία μάθησης που 
ορίζεται ως η αλλαγή συμπεριφοράς με βάση την 
εμπειρία αλληλεπίδρασης ενός ατόμου με το 
περιβάλλον του. Όσον αφορά τους ενήλικες, 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εκπαίδευση 
ενηλίκων διαφέρει από την τυπική εκπαίδευση 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

μαθητών και τη διαφοροποίηση στα αναπτυξιακά γνωστικά στάδια των μαθητών. 
 
Τα κύρια μοντέλα της εκπαίδευσης ενηλίκων που έχουν αναπτυχθεί είναι τα 
ακόλουθα: 
 

 Ανδραγωγική 
 
Η Ανδραγωγική σαν όρος εισήχθη από τον Malcolm Knowels στη δεκαετία του 1970 
ως θεωρία και μοντέλο μάθησης ενηλίκων. Ορίζει την Ανδραγωγική ως «την τέχνη και 
την επιστήμη της βοήθειας των ενηλίκων να μάθουν». Στο πλαίσιο της θεωρίας της 
Ανδραγωγικής οι βασικές παραδοχές είναι οι εξής: 

  Οι ενήλικες πρέπει να γνωρίζουν γιατί πρέπει να μάθουν κάτι 

  Οι ενήλικες πρέπει να μάθουν βιωματικά 

  Οι ενήλικες προσεγγίζουν τη μάθηση ως επίλυση προβλημάτων 

  Οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν το θέμα έχει άμεση αξία 
 

Στην Ανδραγωγική η μάθηση επικεντρώνεται περισσότερο στη διαδικασία παρά στο 
θέμα της διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει ένα ρόλο σε σχέση με την 
διευκόλυνσης της μαθησιακής διαδικασίας ή της παροχής των πόρων παρά στη 
διάλεξη (Kolb 1994). 
 
Το μοντέλο Ανδραγωγικής περιλαμβάνει έξι αρχές: 
 

- Οι ενήλικες έχουν εσωτερικά κίνητρα και είναι αυτοκατευθυνόμενοι. Οι 
ενήλικες μαθητές αντιστέκονται στη μάθηση όταν αισθάνονται ότι άλλοι 
επιβάλλουν πληροφορίες, ιδέες ή ενέργειες σε αυτούς (Fidishun, 2000) 

- Οι ενήλικες φέρνουν εμπειρίες και γνώσεις στη μάθηση. Οι ενήλικες θέλουν 
να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και την 
εμπειρία τους στη ζωή και να τις εφαρμόσουν στη νέα μαθησιακή τους 
διαδικασία. (Serebrenikov) 
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- Οι ενήλικες είναι προσανατολισμένοι στο στόχο. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 
είναι πρόθυμοι να μάθουν κάτι όταν «είναι πρόκληση να μάθουν 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο ικανοποιητικά με πραγματικές εργασίες 
ή προβλήματα» (Knowles, 1980, 44). 

-  Οι ενήλικες εστιάζουν στη συνάφεια. Οι ενήλικες μαθητές θέλουν να 
γνωρίζουν τη συνάφεια αυτού που μαθαίνουν με αυτό που θέλουν να 
επιτύχουν. 

-  Οι ενήλικες είναι πρακτικοί. Μέσα από πρακτικές εμπειρίες στο πεδίο 
εργασίας και τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής τους, οι μαθητές 
μετακινούν το ενδιαφέρον τους από τη λειτουργία της τάξης και του βιβλίου 
στην επίλυση προβλημάτων όπου μπορούν να αναγνωρίσουν από πρώτο 
χέρι, πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι γνώσεις στην πραγματική ζωή και στο 
εργασιακό περιβάλλον. (Athanasiou et al 2014) 

-  Οι ενήλικες μαθητές θέλουν να γίνονται σεβαστοί. 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να μάθουν μέσω μιας 
αυτό κατευθυνόμενης και υπεύθυνης μαθησιακής διαδικασίας.  
 

 Η θεωρία του Κοινωνικού Μετασχηματισμού. 
 
Ο Paolo Freire ανέπτυξε τη Θεωρία Κοινωνικού Μετασχηματισμού. Προτείνοντας το 
πρότυπο (Βλέπω - κρίνω - ενεργώ), η μέθοδος οδηγεί στην κριτική ενσυναίσθηση που 
σημαίνει ότι οι μαθητές καλούνται πάντα να ενεργούν με γνώμονα την ισότητα και 
τη δημοκρατία. Σύμφωνα με τον Freire, η εκπαίδευση δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Αντ 
'αυτού, η παιδαγωγική είναι πάντα μια πρόσκληση για δράση. 
 
Η μέθοδος έχει τρία κύρια στάδια: 
 
1. Έρευνα 
2. Θεματολογία 
3. Προβληματικοποίηση 
Σύμφωνα με τον Freire, η διδασκαλία είναι ένας τρόπος πολιτιστικής δράσης για την 
ελευθερία. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ανταλλάσσουν ρόλους και μαζί, 
προσπαθούν πάντα να μάθουν περισσότερα από όσα ήδη γνωρίζουν. 
 

 Μετασχηματιστική μάθηση 
 
Όπως αναφέρεται από τους Αθανασίου και άλλους (2014), η θεωρία της 
μετασχηματιστικής μάθησης που έχει αναπτυχθεί από τον Mezirov εστιάζει στον 
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ερμηνεύουν, επικυρώνουν και αναδιατυπώνουν το 
νόημα της εμπειρίας τους. Για να το επιτύχουν αυτό, πρέπει να δουν με κριτική σκέψη 
τις εμπειρίες τους. Στη θεωρία Mezirov υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα: 
 

- Η κεντρική εμπειρία 
- Η κριτική σκέψη 
- Ο ορθολογικός λόγος στη διαδικασία του μετασχηματισμού της δομής 
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Σύμφωνα με τον Mezirov (1991) είναι η εμπειρία των μαθητών αυτή που συνιστά την 
αφετηρία και το αντικείμενο της μετασχηματιστικής μάθησης. Η εμπειρία που έχει 
κατασκευαστεί κοινωνικά πρέπει να ανοικοδομηθεί και να δομηθεί ξανά. 
 
Τα επιτυχημένα σχέδια κινητικότητας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
ανάγκες και συμπεριφορές των ενηλίκων μαθητών και να αποσκοπούν στην 
οικοδόμηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα βασίζεται στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και στον σεβασμό. Όλες οι πτυχές της μάθησης ενηλίκων 
επικεντρώνονται στον συγκεκριμένο τρόπο που οι ενήλικες μαθητές πρέπει να 
ειδωθούν για να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική μαθησιακή δραστηριότητα η οποία 
θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή τους. Αποτελούν μια ειδική και δύσκολη ομάδα 
και συνήθως διστάζουν να υιοθετήσουν μοντέρνους τρόπους μάθησης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν ένα μονοπάτι με 
το οποίο δεν αισθάνονται εξοικειωμένοι. Όποιο κι αν είναι το μοντέλο στην βάση του 
οποίου εργαζόμαστε, είναι σημαντικό να πείσουμε τους ενήλικες να ακολουθήσουν 
μια εναλλακτική πορεία εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αξίζει να παρέχουμε όλες τις 
κατάλληλες πληροφορίες όπως και κατανοητές και καλά τεκμηριωμένες αποδείξεις 
σχετικά με τον αντίκτυπο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στην προσωπική τους 
ανάπτυξη καθώς και στο κοινωνικό τους προφίλ. 
 
Η κινητικότητα είναι εξ ορισμού μια καινοτόμος δραστηριότητα που σκοπεύει να 
ενισχύσει την προσωπικότητα των δικαιούχων μέσω του εμπλουτισμού προσωπικών 
και επαγγελματικών εμπειριών οι οποίες οδηγούν στην διαμόρφωση ατόμων που 
πληρούν τα κοινωνικά και επαγγελματικά πρότυπα της σύγχρονης κοινωνίας. Οι 
ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
αποδέχονται την πρόκληση ή την αντιμετωπίζουν μέσα από την οπτική της 
συγκεκριμένης κοινωνικής τους θέσης. Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς και 
το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα, να παρέχουν επαρκείς 
αποδείξεις για να καταστήσουν σαφές ότι ένας από τους στόχους της είναι να τους 
βοηθήσει να προσαρμοστούν καλύτερα σε μια σύγχρονη κοινωνία, δίνοντάς τους 
ευκαιρίες να αλλάξουν την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. 
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Ο ρόλος του Εκπαιδευτή    
 

 
Ο ρόλος του Εκπαιδευτή είναι να παρακινήσει 
τους μαθητές να μάθουν μέσω μιας 
αυτοκατευθυνόμενης και υπεύθυνης διαδικασίας 
μάθησης. Ο ρόλος του είναι αρκετά περίπλοκος 
όταν διδάσκει ενήλικες ή γενικά, άτομα που έχουν 
ήδη οικοδομήσει την προσωπικότητά τους. Εκτός 

από τον τυπικό ρόλο του δασκάλου, όπως το αντιλαμβανόμαστε παραδοσιακά, 
πρέπει να είναι σύμβουλος και διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας. 
Σύμφωνα με τον Correy (1990) ο εκπαιδευτικός πρέπει: 
 
● να εμπλέκεται συναισθηματικά με την ομάδα 
● να είναι συμπαθητικοί 
● να αναγνωρίζει τα δικά του λάθη 
● να αποδέχεται την κριτική από τους μαθητές 
● να επιδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον για τους μαθητές και τη μαθησιακή τους 
εμπειρία 
● να καθοδηγείται από τις δικές του αξίες και όχι από τις προσδοκίες άλλων 
ανθρώπων 
● να πιστεύει στην ομαδική διαδικασία ως σημαντικό φορέα γνώσης 
● να είναι δημιουργικός στη χρήση των εμπειριών των μαθητών 
 
Ο Rogers (1999) περιγράφει το ρόλο ενός εκπαιδευτή σε μια ομάδα μάθησης: 
 
● ως ηγέτη της ομάδας 
● ως φορέα αλλαγής 
● ως μέλος της ομάδας (υποκείμενο μάθησης και διδασκαλίας) 
● ως μέλος ενός κοινού, εκτός της ομάδας - ως αξιολογητή των νέων γνώσεων που 
έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι. 
 
Ο Κόκκος (2005) εισήγαγε ένα πρόσθετο σύνολο χαρακτηριστικών για τον εκπαιδευτή 
ενηλίκων: 
 
● Πραγματικά φροντίζει και αποδέχεται τους μαθητές. 
● Επικοινωνεί αποτελεσματικά μαζί τους. 
● Συντονίζει και οργανώνει την ομάδας μάθησης. 
● Προσδιορίζει σωστά τις διδακτικές ενότητες και το υλικό. 
● Είναι ευέλικτοι στις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν. 
● Συνδέουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με την τοπική ή την ευρύτερη αγορά 
εργασίας και με τις συνθήκες της τοπικής κοινότητας. 
● Έχουν αυτογνωσία. 
● Εξελίσσονται και συμμετέχουν σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης 
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Γονική δέσμευση  
 
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (2020) της 
Κυβέρνησης της Πολιτείας της Βικτώρια(Αυστραλία), οι γονείς είναι οι σπουδαιότεροι 
παράγοντες επιρροής στις αποφάσεις για την εκπαίδευση και την καριέρα των 
παιδιών τους. Η υψηλή γονική δέσμευση έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μάθηση του 
νεαρού ατόμου, οπότε κάθε ευκαιρία πρέπει να διερευνηθεί για να καλλιεργηθεί η 
συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου. 
 
Οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν τη δική τους στρατηγική γονικής δέσμευσης. 
Πρέπει να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να εμπλακούν οι γονείς στη 
μάθηση και να ενσωματωθούν σε διαδικασίες, όπως στρατηγικά σχέδια και ετήσια 
σχέδια ανάπτυξης. 
 

 Οδηγίες για τη συμμετοχή γονέων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες 

 
Στην παραπάνω αναφορά, διαβάζουμε για τους παράγοντες που αποτελούν το 
προφίλ των ατόμων με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Η φτώχεια, η 
ανεργία και η έλλειψη ευκαιριών ορίζουν το πλαίσιο της χαμηλής 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Οι μαθητές από οικογένειες χαμηλού κοινωνικού 
και οικονομικού προφίλ πρέπει να θεωρούνται άτομα με δυνατότητες που μπορεί να 
είναι αόρατες λόγω έλλειψης πόρων. Είναι σημαντικό να γίνει ορατό το δυναμικό 
τους στους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες, τις κοινότητες και τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς. 
 
Η δέσμευση προϋποθέτει δύο πλευρές. Τουλάχιστον δύο μέρη πρέπει να 
συμμετέχουν σε αυτήν. Οι μαθητές, οι οικογένειες και οι κοινότητες από τη μία 
πλευρά και οι εκπαιδευτικοί και ο κόσμος της εκπαίδευσης από την άλλη. Η 
αποδέσμευση μπορεί να συμβεί εξαιτίας είτε των γονέων και μαθητών είτε των 
εκπαιδευτικών και του σχολικού συστήματος. Είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε 
τους λόγους που εμποδίζουν την συνεργασία των δύο πλευρών. Σε περίπτωση 
αποτυχίας, οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο πρέπει να αναλάβουν δράση για να βρουν 
έναν τρόπο να συνεργαστούν με τους γονείς και τις οικογένειες. 
 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καλλιεργήσουν μια συνεργατική σχέση που 
υποστηρίζεται από αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό. Πρέπει να γνωρίζουν τους 
γονείς, τις προσδοκίες και τους φόβους τους. Πρέπει να αφιερώνουν χρόνο για να 
ενημερώνονται για την εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των γονέων και 
την άποψή τους για τις προσδοκίες των παιδιών τους. Είναι καλύτερο να επενδύονται 
πόροι για να κατανοήσουμε μαθητές και γονείς αντί απλά να τους χαρακτηρίζουμε. 
 
ΟΙ διαφορές που παρατηρούνται σε σχέση με την γονική δράση σύμφωνα με την 
έρευνα μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτιών όπως: 
 

- Πολιτισμική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 
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- Φτώχεια, ζητήματα υγείας που εμποδίζουν την οικογένεια από την εργασία, 
έλλειψη ευκαιριών και πόρων. 

- Προηγούμενες εμπειρίες 
- Κατανόηση του συστήματος 

Συνήθως οι γονείς με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή με διάφορα 
προβλήματα στη ζωή τους δεν μπορούν να καταλάβουν πώς λειτουργεί το 
εκπαιδευτικό σύστημα και είναι ιδιαίτερα  απρόθυμοι να το προσεγγίσουν 

- Γλώσσα 
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τεχνικών όρων της εκπαίδευσης στην 
επικοινωνία με τους γονείς, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
δύσκολο να γίνουν κατανοητοί από αυτούς. Το πρόβλημα φαίνεται να 
διευρύνεται όταν οι γονείς δεν είναι γηγενείς ομιλητές της γλώσσας, όπως π.χ. 
μετανάστες ή πρόσφυγες. 

- Χρόνος και πόροι 
Θα πρέπει να βρίσκουμε τον κατάλληλο χρόνο και να διατηρούμε χαμηλές 
προσδοκίες, καθώς και εναλλακτική λύση που θα ταιριάζει με το οικογενειακό 
προφίλ. 

- Επίπεδο αυτοπεποίθησης 
Θα πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο της αυτοπεποίθησης των γονέων ώστε 
να έχουν αποτελεσματική συμβολή στις προσωπικές και επαγγελματικές 
επιλογές των μαθητών. 

 

 Γονείς που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν 
 
Δεν είναι πάντα εύκολο να προσεγγιστούν οι γονείς και αυτό εξαρτάται από 
διάφορους λόγους που συνδέονται με το κοινωνικοοικονομικό τους προφίλ ή λόγους 
που τους εμποδίζουν να δεσμευτούν. 
 
Σύμφωνα με την ενημερωμένη έκθεση για την εκπαίδευση και κατάρτιση της 
Κυβέρνησης της Πολιτείας της Βικτώρια (Αυστραλία) για το 2020 σχετικά με τη 
συμμετοχή των γονέων σε συνομιλίες που αφορούν την σταδιοδρομία, οι πιο 
δύσκολοι γονείς είναι εκείνοι που: 
 

-  Βιώνουν προβληματικές οικογενειακές συνθήκες 
-  Ανήκουν σε εθνοτικές ή άλλες μειονότητες 
-  Ζουν σε απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές 
-  Έχουν περιορισμένες γλωσσικές ικανότητες (πρόσφυγες, μετανάστες κ.λπ.) 
-  Δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές και διαδίκτυο και δεν μπορούν να 

ενημερωθούν για τις σχολικές δραστηριότητες μέσω τυπικών καναλιών 
επικοινωνίας. 

-  Έχουν χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση και σπάνια έρχονται σε 
σχολικές εκδηλώσεις. 

-  Είχαν κακές εκπαιδευτικές εμπειρίες στο σχολείο οι ίδιοι ως μαθητές 
 
 

 



 

16 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 

 Στρατηγικές και μέθοδοι πρόσβασης στους δυσπρόσιτους γονείς. 
 

-  Να κάνουμε τους γονείς να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και πολύτιμοι, 
δηλαδή να ενθαρρύνουμε έναν φιλικό και ευαίσθητο τρόπο επικοινωνίας με 
τους γονείς ανά πάσα στιγμή 

-  Να επικοινωνούμε με τους γονείς σε τακτική βάση, π.χ. ενημερωτικά δελτία, 
προσωπική επικοινωνία, e-mail, τηλέφωνο. 

-  Να επιβεβαιώνουμε ότι τα ενημερωτικά δελτία είναι «φιλικά προς τους 
γονείς», δηλαδή σχετικά και εύκολα κατανοητά. Να επιλέγουμε το λεξιλόγιο 
που ταιριάζει στο κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των γονέων. 

-  Να αποφεύγεται η χρήση εκπαιδευτικής ορολογίας, δηλαδή να προτιμάται 
η χρήση της  καθημερινής γλώσσας. 

-  Να γνωρίζουμε την καλύτερη στιγμή που οι γονείς είναι διαθέσιμοι για να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες. 

-  Να αποτυπώνουμε σχόλια, σκέψεις και απόψεις από τους γονείς όταν είναι 
δυνατόν, π.χ. μετά από εκδηλώσεις, έρευνες, ενημερωτικά δελτία κ.λπ. 

-  Να προσκαλούμε τους γονείς ως ομιλητές σε εκδηλώσεις όπου θα 
αναφερθούν στην καριέρα τους. 

-  Να ενθαρρύνουμε τους γονείς να προσφέρουν εργασιακή εμπειρία στους 
μαθητές στον δικό τους χώρο εργασίας. 

-  Να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πίνακα ανακοινώσεων 
γονέων όπου θα αναρτώνται σχετικές πληροφορίες σταδιοδρομίας. 
 Να γνωρίσουμε το διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο των γονέων και να 
οργανώσουμε συναντήσεις τις οποίες θα μπορούν να παρακολουθούν γονείς 
με παρόμοιο υπόβαθρο. 

-  Να μην διστάζουμε να παρουσιάζουμε τα επιτεύγματα των 
εκπαιδευόμενων π.χ.να διοργανώσουμε μία έκθεση επιτευγμάτων των 
εκπαιδευόμενων που μπορεί να ενθαρρύνει τους γονείς να προσεγγίσουν το 
σχολείο και τον οργανισμό γενικότερα. 

 
Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί γενικότερα πρέπει να λάβουν θετικά 
μέτρα για να ενισχύσουν την συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και των 
οικογενειών με στόχο να προσδιορίσουν στρατηγικές που ταιριάζουν καλύτερα στην 
κοινότητά τους. (Κυβέρνηση της Βικτώρια, 2020, CICA Research report 2012) 
 

 Δείκτες μιας επιτυχημένης στρατηγικής δέσμευσης των γονέων (CICA 
Research report 2012): 
 

- δημιουργία βάσης δεδομένων για πιθανές τοποθετήσεις εργασιακής 
εμπειρίας. Συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών για την 
καθοδήγηση και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, 

- οι γονείς είναι πλήρως ενημερωμένοι και μπορούν να βοηθήσουν το παιδί 
τους στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Αυτές οι αποφάσεις 
λαμβάνονται επίσης από κοινού για να διασφαλιστεί ότι αξιοποιείται η 
γνώση και η εμπειρία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αυτό μοντελοποιεί τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους μαθητές μας καθώς τους 
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ενθαρρύνει να εξετάσουν πολλούς παράγοντες όταν αποφασίζουν για τις 
επιλογές σταδιοδρομίας. 

- αυξημένη συμμετοχή γονέων στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας - 
συμβουλευτικές δραστηριότητες. 

- οι μαθητές έχουν μια πιο ξεκάθαρη πορεία με την εξασφάλιση της γονικής 
υποστήριξης. 

- επιτυγχάνουν υψηλά  ποσοστά ολοκλήρωσης και επιτυχημένες  πορείες 
σταδιοδρομίας και συχνά εξασφαλίζουν θέσεις σε μαθητείες  με μερική 
απασχόληση 

- εξασφαλίζουν μειωμένες αλλαγές στην εργασία τους   
- προσαρμοσμένες μεταβάσεις. 
- μαθητές που επιτυγχάνουν την προσδοκώμενη πορεία τους με την  γονική 

υποστήριξη. 
- οι γονείς παρακολουθούν εκδηλώσεις και μοιράζονται τις ιστορίες τους . 
- ευτυχείς γονείς, που απολαμβάνουν τα  θετικά σχόλια από τον Διευθυντή 

σχετικά με την σταδιοδρομία των  μαθητών. 
- θετικά σχόλια από τους γονείς 
- μεγάλος αριθμός παρευρισκομένων σε εκθέσεις σταδιοδρομίας συνεχής 

επαφή τους  με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας  
- θετικά email από γονείς και προσωπικό 
- προσωπικές συνομιλίες και  θετικά σχόλια από τους γονείς 

 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της CICA Research (2012), ο στόχος είναι «ένα 
δυναμικό μοντέλο που θα επιδιώξει να αξιοποιήσει πλήρως τα ταλέντα, τις γνώσεις 
και την εμπειρία των γονέων, με το οποίο έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν όχι 
μόνο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας του ίδιου του παιδιού τους, αλλά σε μια 
ολόκληρη ομάδα νέων σε παρόμοια θέση». Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ όλων των μερών που μπορούν να υποστηρίξουν την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας των νέων, αποτελούν την προϋπόθεση ώστε όλες οι 
χρήσιμες γνώσεις και ικανότητες να αποτελέσουν μία κοινή συνισταμένη για όλους. 
Είναι πολύ ενθαρρυντικό για τους νέους να μοιράζονται εμπειρίες που τους 
καθιστούν ενήμερους για θέματα που μπορεί να αγνοούν και να τους ζητήσουν να 
αναλάβουν πρωτοβουλία για να χτίσουν μια πολλά υποσχόμενη καριέρα. 
 
Λαμβάνοντας ως βάση τα αποτελέσματα της έρευνας CICA (2012) σχετικά με τους 
δείκτες μιας επιτυχημένης στρατηγικής γονικής δέσμευσης, μπορούμε να 
προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες για να υποστηρίξουμε τους ενήλικες μαθητές 
ώστε να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας. 
 
Οι γονείς δεν πρέπει να θεωρούνται χρήσιμοι μόνο για την προετοιμασία της 
κινητικότητας, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται σε ένα σχέδιο δράσης πολλαπλών επιπέδων που θα εστιάζει στο 
κοινωνικό και επαγγελματικό προφίλ των μαθητών. Οι γονείς καθώς και οι 
εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων εργασίας, 
πρέπει να συνεργάζονται για να παρέχουν όλες τις υποστηρικτικές δράσεις που θα 
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βοηθήσουν τους μαθητές να επωφεληθούν από τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες. Οι γονείς πρέπει να προσφέρουν υποστηρικτική δράση παρέχοντας 
ευκαιρίες για να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν κοινωνικές και εργασιακές 
εμπειρίες σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η ενεργοποίηση της προσφοράς 
εργασιακών τοποθετήσεων για την προετοιμασία της κινητικότητας και η συνεργασία 
για την οργάνωση της κινητικότητας που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ των 
εκπαιδευομένων θα πρέπει να θεωρείται μεγάλης σημασίας για το σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων που θα βελτιώσουν το επαγγελματικό προφίλ των μαθητών. Η 
παροχή επαγγελματικής εμπειρίας σε οικογενειακές εταιρείες εστιάζοντας στη 
βελτίωση συγκεκριμένων τεχνικών ικανοτήτων και οριζόντιων δεξιοτήτων, μπορεί να 
διασφαλίσει μία επιτυχημένη κινητικότητα στο εξωτερικό. Οι γονείς θα πρέπει να 
έχουν ενεργό ρόλο, καθώς μπορούν να συνεισφέρουν όχι μόνο με την εμπειρία τους 
σε τεχνικά θέματα, σε περίπτωση που τη διαθέτουν, αλλά και να παρέχουν γνώμη σε 
σχέση με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, βοηθώντας τους εκπαιδευτές να 
τις οργανώσουν με τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ των συμμετεχόντων. 
 
Οι μαθητές αισθάνονται πιο άνετα εάν οι γονείς υποστηρίζουν ενεργά τις επιλογές 
τους και έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους εξέλιξης. 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι μαθητές αμφιβάλλουν για τις επιλογές τους και πιστεύουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς δεν εκτιμούν σωστά τις ανάγκες τους. Η συνδυασμένη 
υποστήριξη από εκπαιδευτικούς και γονείς, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος για τους μαθητές όπου αισθάνονται ότι μπορούν να 
αναπτυχθούν αποτελεσματικά. Ο ενεργός ρόλος των γονέων κάνει τους μαθητές να 
αισθάνονται άνετα, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να ενισχύουν σταδιακά το 
προφίλ που έχουν δημιουργήσει. Η συστημική προσέγγιση των προσωπικών και 
επαγγελματικών αναγκών των εκπαιδευομένων θα οδηγήσει σε εντοπισμό 
δραστηριοτήτων με υψηλό και άμεσο αντίκτυπο σε αυτούς, μειώνοντας αντίστοιχα 
τις περιττές και αναποτελεσματικές επιλογές που τους συγχέουν και 
αποπροσανατολίζουν. 
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1.3 ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ  

 

 TODO FP.es: Εμπειρίες Πρακτικής Άσκησης  
 

 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με στόχο τη προώθηση της εκπαίδευσης και της 
πρακτικής άσκησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο τομέα της ΕΕΚ στην 
Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Επαγγελματικής 
Κατάρτισης της Ισπανίας ανέπτυξε έναν διαδικτυακό πόρο που περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους και τομείς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης της ΕΕΚ που είναι διαθέσιμοι για τους σπουδαστές ΕΕΚ στην Ισπανία. 
Επιπλέον, η πλατφόρμα φιλοξενεί μια συλλογή εμπειριών από Ισπανούς φοιτητές 
που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και ξένων φοιτητών που 
έχουν κάνει τη πρακτική τους άσκηση στις εταιρείες της Ισπανίας για να 
ενθαρρύνουν τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ να συμμετέχουν στη 
διεθνή κινητικότητα.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα βίντεο κινηματογραφούνται και παρουσιάζονται από τους ίδιους τους 

μαθητές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι σπουδαστές εξηγούν:  

- Τι σπουδάζουν  

- Σε ποια εταιρεία/ οργανισμό κάνουν τη πρακτική τους άσκηση  

- Ποια είναι τα καθήκοντα τους  

Δείχνουν επίσης τον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης, περιγράφουν τις συνθήκες διαβίωσης και εξηγούν τι κάνουν στον 

ελεύθερο τους χρόνο.  

Επιπλέον, μοιράζονται την εμπειρία τους όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά 

πράγματα μιας κινητικότητας στο εξωτερικό και δίνουν τις συμβουλές και τις 

συστάσεις τους.  

http://www.todofp.es 

 

http://www.todofp.es/
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70 Εργαλεία Εκμάθησης και Τεχνικές Κατάρτισης για χρήση 

στα Μαθήματα και Εργαστήρια σας 

ΣΤΟΧΟΙ 
Αυτό το ιστολόγιο/ blog δίνει μερικές ιδέες σχετικά με το πως θα μπορούσε να 

καθιερωθεί η διαπολιτισμική μάθηση στη τάξη μέσω διάφορων δραστηριοτήτων. 

Οι δραστηριότητες συνεπάγονται την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών, 

δεδομένου ότι αποτελούν το επίκεντρο της προσοχής τους. Μεταξύ των 

δραστηριοτήτων μπορούν να διακριθούν εκείνες που είναι καταλληλότερες για 

επιτόπιο περιβάλλον και εκείνες που είναι πιο κατάλληλες για συνδυασμένο 

περιβάλλον και εκείνες που αφορούν ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Μερικές 

δραστηριότητες μπορούν να ταιριάζουν σε όλα τα είδη της τάξης. Μια άλλη 

ιδιαιτερότητα είναι ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες είναι ειδικά 

σχεδιασμένες για μικρές ομάδες (π.χ. συζήτηση, των οποίων τα συμπεράσματα 

μπορούν να κοινοποιηθούν μέσα στη τάξη), μερικές για μεγαλύτερες ομάδες (για 

παράδειγμα ένα εργαστήριο) και μερικές για ορισμένα άτομα/ καθένα ξεχωριστά 

(π.χ. μια παρουσίαση).  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κάθε δραστηριότητα περιγράφεται λεπτομερώς, πως να τη κάνετε και πως να τη 

παρουσιάσετέ στη τάξη. Πριν από τη παρουσίαση κάθε δραστηριότητας, υπάρχει 

επίσης ένας κατάλογος κριτηρίων που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο 

εκπαιδευτικός για να αποφασίσει ποια δραστηριότητα είναι καταλληλότερη για 

τη τάξη. Τα κριτήρια κατανέμονται σε τέσσερα βασικά σημεία: Σκοπός (για ποιο 

λόγο γίνεται αυτή η δραστηριότητα), Συμμετοχή ( συμμετέχουν οι μαθητές πολύ 

ή όχι), Ρύθμιση (ο σχηματισμός πρόκειται να είναι διαδικτυακός, συνδυασμένος 

ή επί τόπου;), Προετοιμασία των πόρων (ορισμένες από τις δραστηριότητες 

ενδέχεται να χρειάζονται μεγαλύτερη προετοιμασία, με ηχεία ή επιπλέον υλικό) 

και Πόροι για την υλοποίηση (ορισμένες δραστηριότητες ενδέχεται να 

συνεπάγονται επιπλέον κόστος, όπως ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού ή 

χρεώσεις και έξοδα ομιλητών).  

https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/  

 

https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
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EuroApprentices – Πήγαινε. Μάθε. Μοιράσου.  

 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

● Διανομή σχετικών εμπειριών στον τομέα της ΕΕΚ στο εξωτερικό  

● Ενθάρρυνση φοιτητών ΕΕΚ να εγκαταλείψουν τη ζώνη άνεσης τους και να 

πάνε στο εξωτερικό  

● Παρουσίαση ευκαιριών και αξίας διαμονής στο εξωτερικό για φοιτητές 

ΕΕΚ 

● Πληροφόρηση για το πρόγραμμα Erasmus+ 

● (Διεθνής) δικτύωση  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Οι εκπαιδευόμενοι με εμπειρία Erasmus+ στο εξωτερικό μοιράζονται τις 

εμπειρίες τους στο εξωτερικό με άλλους εκπαιδευόμενους και εξηγούν με ποιον 

τρόπο η οργάνωση της διαμονής στο εξωτερικό λειτούργησε γι’ αυτούς. Αυτοί οι 

έμπειροι εκπαιδευόμενοι/ πρώην ασκούμενοι μπορούν να ζητηθούν ως ομιλητές 

για εκδηλώσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, στην τάξη κλπ. Οι εκπαιδευτικοί ή οι 

γονείς μπορούν επίσης να καλέσουν τον αντίστοιχο οργανισμό και να ζητήσουν 

από τον μαθητευόμενο Erasmus+ να μιλήσει σ εκδηλώσεις. Οι μαθητευόμενοι 

εργάζονται σε εθελοντική βάση για διαμονή, γεύματα και έξοδα ταξιδιού. Ο 

μαθητευόμενος Erasmus+ λαμβάνει επίσης εκπαίδευση και μπορεί να συμμετέχει 

σε διεθνείς συνεδρίες δικτύου, σεμινάρια κλπ.  

https://www.na-bibb.de/erasmus-

berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/ 

  

https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

2.1 ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ  

 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους εκπαιδευτές ΕΕΚ τα εργαλεία 

που χρειάζονται για να ενημερώσουν τους εκπαιδευόμενους τους για τη σημασία της 

εκπαίδευσης για το μέλλον τους και την ευκαιρία που αντιπροσωπεύει η διεθνής 

κινητικότητα τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική τους ζωή. 

 

Περιεχόμενα 

- Από τη θεωρία αυτό-προσδιορισμού σε εσωτερικά κίνητρα 

- Από τη θεωρία στην πράξη: 

 Εμψύχωση των εκπαιδευόμενων για να παραμείνουν στην 

εκπαίδευση ΕΕΚ μέσω της κινητικότητας: πώς η διεθνής κινητικότητα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προωθήσει την αυτοδιάθεση και τα εσωτερικά κίνητρα 

όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο της θεωρίας 

 Πώς να ενεργοποιήσετε το κίνητρο για μάθηση σε διαφορετικά 

επίπεδα μέσω της κινητικότητας 

  Μαθαίνοντας πώς να μάθετε: πώς μπορεί η κινητικότητα να 

υποστηρίξει τη μάθηση, μαθησιακές ικανότητες που χρειάζονται οι μαθητές για 

μια επιτυχημένη κινητικότητα  

 

Στόχοι 

- Να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές με στρατηγικές για να παρακινήσουν τους 

εκπαιδευόμενους ΕΕΚ να παραμείνουν στην εκπαίδευση και για αυτό, 

θεωρήστε τη διεθνή κινητικότητα ως έναν από τους κινητήριους παράγοντες.  

- Να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ 

για διεθνή κινητικότητα. 
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- Να παρέχει στους εκπαιδευτές ΕΕΚ μεθόδους και εργαλεία για τη βελτίωση 

των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ για την αύξηση της 

αυτοπεποίθησης, της διεθνούς και διαπολιτισμικής ανοχής και κατανόησης.  

- Να οικοδομήσει την ανεξαρτησία των εκπαιδευόμενων, ενθαρρύνοντάς τους 

να συμμετάσχουν ενεργά στη δική τους μάθηση και να γίνουν ενεργοί 

εκπαιδευόμενοι. 

- Να προσαρμοστεί το στυλ διδασκαλίας στον προτιμώμενο τρόπο απόκτησης 
γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους.  

 

2.2 ΒΟΥΤΗΞΤΕ  

 

 Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι νέοι 

εγκαταλείπουν την εκπαίδευση ΕΕΚ πριν από την ολοκλήρωση της; Έχει 

σχέση με εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες; 

 Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να παρακινήσει τους νέους να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους: οι ίδιοι οι νέοι, οι γονείς τους ή άλλα μέλη της οικογένειας, οι 

δάσκαλοί τους, τα θεσμικά όργανα ή οι κυβερνητικές πολιτικές; 

 Ποιες είναι οι συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου;  

 

Ορισμοί Κύριων Όρων  

ELET – Πρόωρη αποχώρηση από την Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

Αποδέσμευση του σχολείου- Η δέσμευση είναι σαν μια κόλλα που συνδέει 
σημαντικά περιβάλλοντα (σπίτι, σχολείο, συνομηλίκους και κοινότητα) με μαθητές 
και αποτελέσματα όπως συμμετοχή στη συμπεριφορά, συμμετοχή στο σχολείο, 
κίνητρα και φιλοδοξίες (Reschly & Christenson, 2012).  

Θεωρητικά πλαίσια 

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ  

Το να έχουμε κίνητρο σημαίνει ότι έχουμε ενθουσιασμό για να κάνουμε κάτι. Το 
κίνητρο δεν είναι ένα ενιαίο φαινόμενο. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν διαφορετικά 
είδη κινήτρων. Η Θεωρία Αυτοπροσδιορισμού (SDT; Deci & Ryan, 1985) διακρίνεται 
μεταξύ διαφορετικών τύπων κινήτρων με βάση τους διαφορετικούς λόγους ή 
στόχους που οδηγούν στη δράση. Η πιο βασική διάκριση είναι το εγγενές κίνητρο, το 
οποίο αναφέρεται στο να κάνεις κάτι επειδή είναι εγγενώς ενδιαφέρον ή ευχάριστο, 
και το εξωγενές κίνητρο, το οποίο αναφέρεται στο να κάνεις κάτι επειδή οδηγεί σε 
ένα αποτέλεσμα.  
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Το εγγενές κίνητρο είναι πολύ ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτές, επειδή είναι μια 
φυσική πηγή μάθησης, η οποία μπορεί να ενθαρρυνθεί ή να αποδυναμωθεί από τους 
γονείς και τους εκπαιδευτές (Ryan & Stiller, 1991). Δεδομένου ότι το εγγενές κίνητρο 
οδηγεί σε υψηλής ποιότητας μάθηση και δημιουργικότητα, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να αναλυθούν οι παράγοντες και οι δυνάμεις που τη δημιουργούν σε 
σχέση με εκείνους που την αποδυναμώνουν.  

Η Θεωρία της Γνωστικής Αξιολόγησης που παρουσιάστηκε από τους Deci και Ryan 
(1985) καθορίζει τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν το εγγενές κίνητρο. 
Η θεωρία υποστηρίζει ότι τα διαπροσωπικά γεγονότα που οδηγούν σε συναισθήματα 
ικανότητας και αυτονομίας μπορούν να αυξήσουν το εγγενές κίνητρο μιας τέτοιας 
δράσης, επειδή επιτρέπουν την εκπλήρωση της βασικής ψυχολογικής ανάγκης για 
ικανότητα.  

Εν ολίγοις, το περιβάλλον μπορεί να διευκολύνει ή να αποτρέψει εγγενή κίνητρα 
υποστηρίζοντας τις ανάγκες για αυτονομία και ικανότητα. Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι το εγγενές κίνητρο θα συμβεί μόνο σε εκείνες τις δραστηριότητες στις 
οποίες ένα άτομο έχει εγγενές ενδιαφέρον, για παράδειγμα, λόγω της καινοτομίας, 
της αισθητικής αξίας ή της πρόκλησης.  

Από τη Θεωρία στην Πράξη 

Εμψύχωση των εκπαιδευομένων για να παραμείνουν στην εκπαίδευση ΕΕΚ μέσω 
της κινητικότητας 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρόωρη αποχώρηση από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση (ELET) είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας που 
αναπτύσσεται από αρνητικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες που 
δημιουργούν πλήξη, έλλειψη ενδιαφέροντος για μάθηση και σκασιαρχεία που 
αυξάνονται σταδιακά μέχρι την αποχώρηση από την εκπαίδευση.  

Η απόφαση να εγκαταλείψει κάποιος το σχολείο νωρίς εξαρτάται από την 
αλληλεπίδραση ενός συνόλου διαφορετικών οδηγών και αιτιών που δημιουργούν 
ένα αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού και αποδέσμευσης του σχολείου.  

Αυτοί οι παράγοντες εμφανίζονται στην αλληλεπίδραση τριών επιπέδων:  

1. Παράγοντες ατομικού επιπέδου: καθώς όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι 
εγγενείς στους νεαρούς ενήλικες.  

- Κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο / κατάσταση 
- Κόστος ευκαιρίας εκπαίδευσης 
- Οικογενειακή δομή και ανάγκες / περιστάσεις 
- Γεωγραφική τοποθεσία 
- Ομότιμοι και φίλοι 
- Φύλο 
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- Ιστορικό εθνικότητας, μεταναστών και μειονοτήτων 
- Εκπαιδευτικές προσδοκίες 

2. Παράγοντες θεσμικού επιπέδου: Παράγοντες θεσμικού επιπέδου: 
σχετίζονται με το σχολείο ή το περιβάλλον ιδρύματος ΕΕΚ. 

- Διατήρηση βαθμού 
- Μέγεθος και τοποθεσία του σχολείου 
- Εκπαιδευτικές πρακτικές 
- Η ποιότητα της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτών 
- Σχέσεις εντός της σχολικής κοινότητας  

3. Εθνικοί / μακροοικονομικοί παράγοντες: παράγοντες περιβάλλοντος, όπως 

η οικονομική κατάσταση μιας χώρας, η αγορά εργασίας της, η πολιτική 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι κοινωνικοπολιτισμικές αντιλήψεις σχετικά 

με την εκπαίδευση. 

- Παράγοντες της αγοράς εργασίας 

- Πολιτική σφαίρα και πολιτικές 

- Κοινωνικές προσδοκίες της εκπαίδευσης 

- Κοινωνικές απόψεις έναντι των μειονοτήτων, φύλων και εθνοτικών 

ανισοτήτων 

- Άνισες κοινωνικές ταξικές σχέσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε πολλές χώρες, η επαγγελματική κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι λιγότερο αναγνωρισμένη 

από την πανεπιστημιακή κατάρτιση. Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από την 

Educa2020 και την Axa, σε συνεργασία με τον Sigmados, το 77% των οικογενειών, 

μαθητών και δασκάλων πιστεύουν ότι η ΕΕΚ έχει κακή εικόνα. Μεταξύ των 

δεδομένων λόγων είναι η λιγοστή κοινωνική εκτίμηση, το στίγμα που σχετίζεται με 

το γεγονός ότι η ΕΕΚ θεωρείται μέρος για όσους δεν μπορούν να συνεχίσουν να 

ΕΜΠΟΔΙΑ που 

προκύπτουν 

για να 

μείνουν 

Εκφοβισμός  

Δυσκολία προσαρμογής στις μεθόδους διδασκαλίας 

Έλλειψη εμπλοκής στη λήψη αποφάσεων 

Οικονομικά προβλήματα 

Αποσύνδεση σχολείου από την καθημερινή ζωή 

Στίγμα σχετικά με τις επαγγελματικές κατευθύνσεις 

vocational tracks   
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σπουδάζουν, χαμηλότερες αμειβόμενες θέσεις εργασίας και η έλλειψη ευκαιριών 

ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται επαγγελματικά. 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη ζήτηση από εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στην πλήρωση συγκεκριμένων κενών θέσεων. Είναι παράδοξο ότι η ΕΕΚ 

είναι υποτιμημένη, όταν ορισμένα από τα προσόντα της αποτελούν εγγύηση για την 

εύρεση μιας καλά αμειβόμενης εργασίας αμέσως. 

Κατανόηση της σημασίας της εκπαίδευσης για τους νέους 

Οι νέοι χρειάζονται μια σταθερή εκπαίδευση που θα τους βοηθήσει με ένα αβέβαιο 

μέλλον εργασίας, όπου οι μισές θέσεις εργασίας του κόσμου κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν λόγω αυτοματοποίησης των διαδικασιών εργασίας τις επόμενες 

δεκαετίες, σύμφωνα με τον Tomas Frey από το Ινστιτούτο DaVinci.  

Πρέπει να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για μελλοντικές θέσεις 

εργασίας, όπως συνεργασία, επικοινωνία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, 

κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, τεχνολογία και δεξιότητες υπολογιστών.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα 

μοντέλο πολύ πιο επικεντρωμένο στην απασχόληση με πολύ πιο τακτική ενημέρωση 

από ό, τι η πανεπιστημιακή κατάρτιση, οπότε θα μπορούσε να είναι η καλύτερη 

επιλογή για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την ορθή αντιμετώπιση των 

θέσεων εργασίας του μέλλοντος. 

 

Η Διεθνής Κινητικότητα ως Κίνητρο για Μάθηση  

Όπως φαίνεται παρακάτω, διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στην παραμονή στην 

εκπαίδευση ΕΕΚ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΡΟ για 

μάθηση 

Σχέση με την κεντρική κοινότητα 

Μελέτη περιοχών δραστηριότητας 

Σύνδεσμοι με την αγορά εργασίας 

Καλό μαθησιακό περιβάλλον 

Υποτροφίες 

Εκτίμηση και ενθάρρυνση  

Ανησυχίες για ένταξη 

Συνοχή / αποδοχή από ομοτίμους 
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Η διεθνής κινητικότητα προάγει την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων, την 
αυτονομία, τις διαπολιτισμικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την αύξηση των κινήτρων των εκπαιδευόμενων για 
μάθηση. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή για την προσωπική ζωή και το επαγγελματικό μέλλον των 

εκπαιδευόμενων μπορεί να πάει σε δύο κατευθύνσεις:  

Μαθαίνοντας πώς να μάθετε να γίνετε αυτόνομος μαθητής και να αξιοποιήσετε στο 

έπακρο τη διαμονή στο εξωτερικό. Επικεντρώνεται σε τρεις τύπους μάθησης:  

1. Ενεργή μάθηση όταν οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη δική τους 

μάθηση. Η χρήση μιας δεύτερης γλώσσας στην πραγματική ζωή και η 

αλληλεπίδραση με ανθρώπους από άλλες χώρες και πολιτισμούς παρακινεί 

τους εκπαιδευόμενους να μάθουν περισσότερα και να εφαρμόσουν στην 

πράξη όσα έχουν μάθει.  

 https://www.youtube.com/watch?v=UsDI6hDx5uI&feature=emb_logo  

2. Η εκμάθηση με πράξη αναφέρεται σε μια θεωρία της εκπαίδευσης που 

αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό φιλόσοφο John Dewey. Είναι μια πρακτική 

προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να 

μάθουν. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι:  

- Εστίαση στη μαθησιακή διαδικασία στις δεξιότητες και τις προθέσεις των 
μεμονωμένων εκπαιδευόμενων. 

- Εισαγωγή δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν τη σκέψη, τη δράση και την 
κίνηση. 

- Εξερεύνηση κάθε στοιχείου μάθησης και εργασίας και χρήση των γνώσεων 
που μαθαίνουν πέρα από τους τοίχους της τάξης. 

- Η συμμετοχή και η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων οδηγούν τους 
εκπαιδευόμενους στην επιτυχία.  

https://www.youtube.com/watch?v=5d71xhEbjDg   

3. Μάθηση βάσει έργου (PBL) είναι ένα στυλ ενεργητικής μάθησης και μάθησης 

με βάση την έρευνα που περιλαμβάνει μια δυναμική προσέγγιση στην τάξη 

στην οποία οι μαθητές αποκτούν μια πιο εις βάθος γνώση μέσω της ενεργού 

εξερεύνησης των πραγματικών προκλήσεων και προβλημάτων. Οι 

εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν για ένα θέμα δουλεύοντας για μεγάλο χρονικό 

διάστημα για να ερευνήσουν και να απαντήσουν σε μια περίπλοκη ερώτηση, 

πρόκληση ή πρόβλημα.  

https://www.youtube.com/watch?v=EuzgJlqzjFw  

https://www.youtube.com/watch?v=UsDI6hDx5uI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5d71xhEbjDg
https://www.youtube.com/watch?v=EuzgJlqzjFw
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Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων 

Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι ικανότητες που θα βοηθήσουν τους νέους στο 
μέλλον και οι κοινωνικές δεξιότητες είναι βασικές σε αυτήν τη διαδικασία. Οι 
αποκτηθείσες κοινωνικές ικανότητες θα τους βοηθήσουν στην οικοδόμηση τόσο 
προσωπικών σχέσεων όσο και επαγγελματικής καριέρας. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές επειδή συμβάλλουν στη δημιουργία, τη 

διατήρηση και την ανάπτυξη σχέσεων με συναδέλφους, πελάτες και με νέες επαφές. 

Είναι επίσης σημαντικές για τη διατήρηση και τη βελτίωση ανεξάρτητα από τη θέση, 

τον κλάδο ή το επίπεδο εμπειρίας. 

Οι κοινωνικές ικανότητες μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:  

 Διαπροσωπικές δεξιότητες - αλληλεπίδραση με άλλους: ομαδική εργασία, 

ικανότητες ηγεσίας, επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, διαπολιτισμικές 

ικανότητες  

 Συναισθηματικές δεξιότητες - συναισθηματική νοημοσύνη: αποδοχή 

εποικοδομητικής κριτικής, αυτορρύθμισης και αυτογνωσίας, κίνητρα, 

προσαρμοστικότητα 

 Δεξιότητες επικοινωνίας: η γλώσσα του σώματος, η ικανότητα επικοινωνίας 

γεγονότων χρησιμοποιώντας τεχνικές ερωτήσεων, συμβουλές σε άλλους, 

καθοδήγηση, παρακίνηση ή  πειθώ προς τους άλλους 

Η διεθνής κινητικότητα μπορεί να βοηθήσει τους νέους να βελτιώσουν τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες, ειδικά την επίλυση προβλημάτων, τις διαπολιτισμικές ικανότητες, 

την προσαρμοστικότητα, την ενσυναίσθηση και την ικανότητα επικοινωνίας με άλλα 

άτομα.  

 

Πώς μπορούμε, ως εκπαιδευτές, να βοηθήσουμε τους νέους 

να αισθάνονται σίγουροι απέναντι στη διεθνή κινητικότητα; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να υποστηρίζονται από πρώιμο στάδιο. Μπορεί να 
είναι δύσκολο να τους παρακινήσουμε να αποδεχθούν μια τοποθέτηση σε μια ξένη 
εταιρεία στην Ευρώπη εάν δεν έχουν γλωσσική και πολιτιστική προετοιμασία. Για 
αυτόν τον λόγο, πριν οι εκπαιδευόμενοι ξεκινήσουν την προετοιμασία τους, είναι 
απαραίτητο να ενθαρρυνθεί πρώτα το κίνητρό τους, το οποίο μπορεί να γίνει μέσω 
της εκμάθησης της γλώσσας μιας χώρας υποδοχής και της ανακάλυψης μιας ξένης 
κουλτούρας. 
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Για να παρακινήσετε τους νέους πριν από την τοποθέτηση, ενημερώστε τους ίδιους 
και τις οικογένειές τους για αυτήν την ευκαιρία και φέρτε τους μαζί στην αρχή του 
σχολικού έτους για να τους παρέχετε εικόνες και / ή αποδεικτικά στοιχεία των 
πλεονεκτημάτων της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 

 Πληροφορίες 

Πριν οι εκπαιδευόμενοι εγγραφούν σε ένα σχολείο, θα πρέπει να ενημερώνονται για 
αυτήν την ευκαιρία κινητικότητας, για παράδειγμα, σε έναν ιστότοπο του σχολείου ή 
/ και ένα φυλλάδιο κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Στην αρχή του σχολικού έτους, 
φέρτε τις οικογένειες μαζί και να τους εξηγήσετε τα πλεονεκτήματα της κινητικότητας 
και των δεξιοτήτων που αναπτύσσει. 

 Προετοιμασία 

Η προετοιμασία περνά από διαφορετικά στάδια: 

- Γλωσσική προετοιμασία: παρέχετε στους εκπαιδευόμενους μια 
σύντομη γλωσσική προετοιμασία για να είναι πιο σίγουροι να 
επικοινωνούν σε μια ξένη γλώσσα. Οι κύριοι στόχοι αυτού του σταδίου 
είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν 
προφορικά μηνύματα και να καταφέρουν να γίνουν κατανοητοί σε 
δύο γλωσσικές καταστάσεις: 

(α) Καθημερινή κατάσταση, όπως να συστηθείτε, να ρωτήσετε πώς να 
πάτε κάπου, να κάνετε μια παραγγελία σε ένα καφέ, να κάνετε 
ψώνια, να ζητήσετε την τιμή, να βρείτε το δρόμο σε μια πόλη κ.λπ. 
Τα παιχνίδια είναι τα καταλληλότερα για αυτό το είδος μάθησης. 
Απλοποιήστε τους κανόνες γραμματικής, ώστε οι μαθητές να 
επικεντρωθούν στο παιχνίδι και τη μάθηση. Επικεντρωθείτε στη 
βελτίωση των πρακτικών δεξιοτήτων μιας ξένης γλώσσας και όχι 
στην εξάσκηση. 

 

(β) Εργασιακό περιβάλλον. Για να οργανωθεί αποτελεσματικά αυτή η 
προετοιμασία, ένας εκπαιδευτής γλωσσών θα πρέπει να 
συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης. 
Κάντε αυτό το μάθημα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
κατάρτισης, καθώς το κατάλληλο μέρος είναι εργαστήριο και όχι 
τάξη. Για παράδειγμα, και οι δύο εκπαιδευτές μπορούν να δείξουν 
στους εκπαιδευόμενους τα εργαλεία και να τα ονομάσουν. Όλοι 
επαναλαμβάνουν με τη σειρά τους και μαθαίνουν το όνομα κάθε 
εργαλείου. Οι εκπαιδευτές μπορούν να φωτογραφίσουν τα 
εργαλεία ή, για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά στοιχεία, και να 
γράψουν το όνομα ενός εργαλείου ή ενός στοιχείου κάτω από 
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κάθε εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι έχουν 
γραπτή καταγραφή του λεξιλογίου που απεικονίζεται και 
επομένως οπτικοποιείται. Και οι δύο εκπαιδευτές μπορούν να 
οργανώσουν πρακτικές συνεδρίες μαζί, όπου μπορούν να 
εξηγήσουν στους εκπαιδευόμενους σε μια ξένη γλώσσα τι κάνουν 
και να ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να επαναλάβουν τις 
προτάσεις. 

Ένα καλό παράδειγμα υλικών για μια τέτοια προετοιμασία μπορεί να βρεθεί στον 
ιστότοπο του DFJW (Deutsch-Französischen Jugendwerks) https://www.dfjw.org/ , 
όπου αυτός ο οργανισμός έχει δημοσιεύσει για λίγα χρόνια δίγλωσσες (γερμανικές / 
γαλλικές) κάρτες εργασίας : φύλλα για κάθε εργασία, τεχνικοί όροι και στις δύο 
γλώσσες, εκφράσεις σε επαγγελματικό πλαίσιο και πίνακας βοήθειας για τη σύνταξη 
προτάσεων. Επίσης, ελέγξτε το Mobidico, μια διαδραστική εφαρμογή για κινητά που 
έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους νέους που συμμετέχουν σε προγράμματα 
ανταλλαγής να μάθουν γαλλικά ή γερμανικά.  

- Διαπολιτισμική προετοιμασία: για να προωθηθεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών και να δοθεί νόημα σε μια τοποθέτηση σε μια ξένη εταιρεία, 
οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έρχονται σε επαφή με μια ξένη 
κουλτούρα πριν φύγουν για το εξωτερικό. 

(α) Επισκέψεις 

Ζητήστε από διάφορες πολιτιστικές οντότητες να οργανώσουν 
δραστηριότητες στους χώρους τους ή στο σχολείο σας, για 
παράδειγμα, στις επιτροπές Αδελφοποίησης ή στο Σπίτι της Ευρώπης 
και των Ευρωπαίων. Η ένωση των νέων Ευρωπαίων μπορεί να 
συναντηθεί με τους μαθητές σας για να μιλήσει για την Ευρώπη μαζί 
τους. Πολλά πολιτιστικά κέντρα έχουν δίκτυα στο εξωτερικό, όπως το 
Goethe Institut για τη Γερμανία, το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Γαλλία, 
το Ιταλικό πολιτιστικό κέντρο για την Ιταλία, το Instituto de Cervantes 
για την Ισπανία κ.λπ. Οι εκπαιδευόμενοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι σε 
τέτοιους πολιτιστικούς οργανισμούς. Πηγαίνετε με τους μαθητές σας 
σε αυτά τα κέντρα αντί να μείνετε στο σχολείο για να τους βγάλετε από 
το οικείο περιβάλλον τους. 

Πολλές εταιρείες έχουν υποκαταστήματα στο εξωτερικό. 
Επικοινωνήστε με τις εταιρείες που έχουν υποκαταστήματα σε μια 
χώρα υποδοχής της τοποθέτησης και ρωτήστε εάν θα μπορούσαν να 
δεχτούν μια επίσκεψη μιας ομάδας μαθητών με τους δασκάλους τους. 
Είναι μια καλή ευκαιρία για τους εκπαιδευόμενους να δουν πώς είναι 
δομημένη μια εταιρεία και τι παράγει. Αυτές οι επισκέψεις είναι ήδη 
διεισδύσεις σε μια ξένη χώρα και δίνουν στους μαθητές μια 
επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων εκεί. Τα 

https://www.dfjw.org/
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Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια έχουν κατάλογο ξένων 
εταιρειών και μπορούν να βοηθήσουν με τέτοιες επαφές. 

(β) Επικοινωνία με ξένο σχολείο 

Ξεκινήστε την ηλεκτρονική επαφή (εικονική επαφή) με ξένο σχολείο 
μέσω του eTwinning. Παρέχει την ευκαιρία να κάνετε υβριδική 
κινητικότητα. 

- Διεπιστημονική προετοιμασία  

Ένα έργο κινητικότητας απαιτεί διάφορους κλάδους (ιστορία, γεωγραφία, 
πολιτισμός, τον κόσμο της εργασίας, την ιθαγένεια, την καθημερινή ζωή, την 
Ευρώπη…), γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαστεί με ολόκληρη την εκπαιδευτική 
ομάδα. Η προετοιμασία και τα αποτελέσματα δεν περιορίζονται στους 
καθηγητές γλωσσών και ειδικότητας, καθώς οι αναμενόμενες δεξιότητες δεν 
είναι μόνο επαγγελματικές και γλωσσικές. Η κινητικότητα των νέων προάγει 
την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση, την κοινωνική σχέση, γι’ αυτό ολόκληρη 
η εκπαιδευτική ομάδα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στην προετοιμασία και 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η συμμετοχή σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, για παράδειγμα, ξένες ταινίες ή διαπολιτισμικά φεστιβάλ, που 
σχετίζονται με τη χώρα υποδοχής είναι επωφελή. 

 Προετοιμασία και επικοινωνία  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να 
αυξήσετε τα κίνητρα των εκπαιδευόμενων για κινητικότητα στο εξωτερικό και 
να εμπλέξετε τις οικογένειές τους σε αυτό το έργο. Κατά την προετοιμασία της 
κινητικότητας, όλοι οι εκπαιδευόμενοι, όχι μόνο εκείνοι που πηγαίνουν στο 
εξωτερικό, μπορούν να ερευνήσουν μια χώρα για να μείνουν και να την 
αξιολογήσουν. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα blog που θα το ενημερώνουν 
καθώς κάνουν αναζήτηση. Μπορούν επίσης να οργανώσουν μια έκθεση στο 
σχολείο με τις πληροφορίες που βρέθηκαν και να προσκαλέσουν τις 
οικογένειες να την επισκεφθούν ή μπορούν να οργανώσουν μια ημέρα 
γλώσσας / πολιτισμού ή μια ευρωπαϊκή ημέρα. Πολλά σχολεία διοργανώνουν 
ανοιχτές εκδηλώσεις με ένα περίπτερο Erasmus όπου οι μαθητές και οι 
οικογένειές τους μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή 
κινητικότητα. Η πρόσκληση μελών της κοινότητας, όπως ο Πρόξενος, 
διευθυντές ξένων πολιτιστικών κέντρων, ενώσεις συνεργατών και τοπικοί 
επιχειρηματίες σε αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ως μέρος της 
μελλοντικής κινητικότητας εκτιμά τους νέους και συμβάλλει στο κίνητρό τους. 
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2.3 ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ 

Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των νέων για να αξιοποιήσετε 

στο έπακρο τη διεθνή κινητικότητα και την εμπειρία στο εξωτερικό.  

 

 Συναισθηματικές ικανότητες 

ΣΤΟΧΟΙ 

Αυτή η δραστηριότητα έχει σκοπό να πάρει πληροφορίες σχετικά με το πώς σας 

βλέπουν οι άλλοι και να μάθετε πώς να διαχειριστείτε εποικοδομητικά σχόλια.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο εκπαιδευτής γράφει το όνομα κάθε εκπαιδευόμενου σε ένα κομμάτι χαρτί και 

το διανέμει τυχαία, χωρίς κανείς να λάβει το φάκελο με το δικό του όνομα. Οι 

εκπαιδευόμενοι γράφουν κάτι θετικό και κάτι αρνητικό για το άτομο του οποίου 

το όνομα είναι γραμμένο στο χαρτί και εισάγουν τις πληροφορίες σε ένα φάκελο.  

Καθισμένοι σε κύκλο, σε κάθε άτομο δίνεται ο φάκελός του. Με τη σειρά του, κάθε 

άτομο το ανοίγει και διαβάζει δυνατά τις σημειώσεις που έχει λάβει. Θα 

μοιραστούν με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους πώς ένιωσαν. 

Είναι σημαντικό για τον διαμεσολαβητή να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των συμμετεχόντων. Θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν και να πουν 

στους συναδέλφους τους γιατί έκαναν αυτό το σχόλιο στο χαρτάκι post-it. 

Συνιστάται τα αρνητικά σχόλια να συνοδεύονται από το πώς θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν αυτήν την πτυχή, ώστε να μην νοείται ως κριτική.   

 

 

 

 

 Διαπροσωπικές ικανότητες  
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ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η βελτίωση της ικανότητας των νέων να 

επιτύχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και κατανόηση των άλλων, να εγείρουν 

ανησυχίες για τις δικές τους πιθανές προκαταλήψεις και να αποκτήσουν μια 

ευρύτερη και πιο περιεκτική αντίληψη των κοινωνικών ομάδων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές εργάζονται ατομικά και γράφουν 5 περίεργες καταστάσεις σε μια 

κάρτα. Μπορούν να είναι φανταστικές ή καταστάσεις που έχουν βιώσει ή η 

οικογένεια ή οι φίλοι τους. Μόλις είναι έτοιμα, βάζουν όλες τις κάρτες μαζί και τα 

ανακατεύουν. Κάθε μαθητής παίρνει μια κάρτα και διαβάζει δυνατά την 

κατάσταση, όλοι οι μαθητές λένε πώς θα αντιδρούσαν σε αυτήν την κατάσταση και 

η ομάδα αποφασίζει ποια είναι η πιο κατάλληλη απάντηση.   

 

  

Επικοινωνιακές ικανότητες  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να μάθουν πώς να παρουσιάζουν ιδέες 

και έννοιες με συνοπτικό τρόπο, να εκφράζουν και να μοιράζονται συναισθήματα, 

αισθήματα και ιδέες.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο εκπαιδευτής επιλέγει μερικές φωτογραφίες (χαρτί ή διαδικτυακά), δίνει την ίδια 

φωτογραφία σε πολλούς εκπαιδευόμενους (εάν είναι μια μεγάλη ομάδα, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν πολλές φωτογραφίες) και τους ζητά να γράψουν μια 

υποσημείωση που να εκφράζει τι τους μεταφέρει η φωτογραφία. Αυτή η 

δραστηριότητα ψάχνει για συναισθήματα και αισθήματα, την ψυχή μιας εικόνας. 

Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ατομικά για 10/15 λεπτά. Μετά από αυτό το 

διάστημα, οι εκπαιδευόμενοι που έχουν τις ίδιες φωτογραφίες διαβάζουν το 

κείμενο που έχουν γράψει και εξηγούν το γιατί. Σε κάθε ομάδα, οι εκπαιδευόμενοι 
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επιλέγουν το κείμενο που βρίσκουν το πιο ενδιαφέρον και παρουσιάζουν τη 

φωτογραφία και την υποσημείωση στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.  

Η ομάδα σχολιάζει τα διαφορετικά συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει η 

ίδια φωτογραφία σε διαφορετικά άτομα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΣΗΜΑΣΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ, 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 
 

 
 

3.1 ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ  

 
Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ τα εργαλεία 
που χρειάζονται για να ενημερώσουν τους μαθητές τους για τη σημασία της 
εκπαίδευσης για το μέλλον τους και την ευκαιρία που αντιπροσωπεύει η διεθνής 
κινητικότητα τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική τους ζωή. 
 
Περιεχόμενα 

 
- Διαπολιτισμική μάθηση: Θεωρητική βάση 
 Κατανόηση του πολιτισμού 
 Διαπολιτισμική ικανότητα διδασκαλίας 

- Διευκόλυνση της Διαπολιτισμικής Κατάρτισης 
 Εμπόδια στη διαπολιτισμική μάθηση 
  Κινητοποίηση μαθητών 
 Σχεδιασμός, Διαμόρφωση, Εφαρμογή 

 
Στόχοι 
 

- Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την έννοια της 
πολιτιστικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

- Να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς με μεθοδολογικά εργαλεία, 
συμβουλές και στρατηγικές για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων 
και την αύξηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των 
εκπαιδευομένων. 

- Να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ εργαλεία για τη διδασκαλία 
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, ώστε να συμβάλλουν στην εδραίωση των 
εννοιών της αποδοχής, του σεβασμού και της αξιοπρέπειας μεταξύ των 
μαθητών από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα. 
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3.2 ΒΟΥΤΗΞΤΕ  

 
 Τι είναι η διαπολιτισμική μάθηση, και τι χρειάζεται για να την αποκτήσει ένα 

άτομο με διαπολιτισμική ικανότητα; 
 Τι εννοούμε με τον όρο  «πολιτισμό» και ποιες είναι οι διαστάσεις του; 
 Ποιες ικανότητες χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να επιτύχουν τη 

διαπολιτισμική μάθηση; 
 Ποια είναι τα πιθανά εμπόδια στη διαπολιτισμική μάθηση; 

 
 
 
 

Ορισμός Βασικών Όρων  
 
Πολιτισμός - «Το σύστημα κοινών πεποιθήσεων, αξιών, εθίμων, συμπεριφορών και 
αντικειμένων που τα μέλη της κοινωνίας χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν τον 
κόσμο τους και το ένα με το άλλο». (Plog and Bates 1980, σε Lafraya 2011, σελ. 18) 
 
Διαπολιτισμική Ικανότητα - «Η ικανότητα ανάπτυξης στοχευμένων γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων που οδηγούν σε ορατή συμπεριφορά και επικοινωνία που 
είνα αποτελεσματικές και κατάλληλες στις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις». 
(Deardorff, 2006) 
 
Διαπολιτισμική μάθηση - «Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που υποστηρίζουν 
την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν τον πολιτισμό και να αλληλεπιδρούν με 
ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών από τους δικούς τους». (Chad Lane, 2012 στο 
Seel (ed), σελ. 1618) 
 
Διαπολιτισμική ικανότητα διδασκαλίας (ITC) - Πρώτον, «η ικανότητα των 
εκπαιδευτών να υποστηρίζουν την εκμάθηση μαθητών που είναι γλωσσικά, 
πολιτισμικά, κοινωνικά ή με άλλους τρόπους διαφορετικοί από τον εκπαιδευτή ή ο 
ένας από τον άλλο σε έναν πολύ ευρύ ορισμό της αντιληπτής διαφοράς και της 
ταυτότητας της ομάδας, και δεύτερον, η ικανότητα να εμπλέκουμε τους μαθητές 
αποτελεσματικά στην παγκόσμια μάθηση »(Dimitrov and Haque, 2016, σελ. 3) 
 

 
Διαπολιτισμική μάθηση: Θεωρητική βάση  
 
Σήμερα, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν μαθητές που προέρχονται 
από διαφορετικά έθνη, πολιτισμούς και εθνικές ομάδες, υποδεικνύοντας έτσι 
διαφορετικούς τρόπους σκέψης, δράσης και μάθησης. Ενώ αυτή η διαδικασία μπορεί 
να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για μάθηση μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και 
εμπειριών, μπορεί επίσης να δημιουργήσει σοβαρές κοινωνικές εντάσεις και 



 

39 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 

συγκρούσεις. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους ευρωπαίους 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές για το μέλλον (2020 / C 193/04), αναφέρουν ότι: 
 
 
«Στο πλαίσιο των συνεχών κοινωνικών, δημογραφικών, πολιτιστικών, οικονομικών, 

επιστημονικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών αλλαγών, ο κόσμος της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης αλλάζει, και το ίδιο και το επάγγελμα των 

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, με αυξανόμενες απαιτήσεις, ευθύνες και 
προσδοκίες " 

 
 
Μέσα σε αυτά τα μεταβαλλόμενα πλαίσια, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να ασχολούνται συνεχώς με τις τεράστιες απαντήσεις και προκλήσεις. Πρέπει 
να λειτουργήσουν ως οδηγοί για την αυτο-ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών. Δεν πρέπει να είναι μόνο ειδικοί στα αντίστοιχα θέματα, αλλά και να 
αποκτήσουν βαθιά προσόντα στο αντικείμενο της παιδαγωγικής. 
 

Jen Holladay: Πολυπολιτισμικότητα στο Σύγχρονο Κόσμο 
(TEDxDenverTeachers) 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=U5rKgDOs33U&feature=e
mb_title 

 
Διαφορετικές μελέτες (π.χ. Hastjarjo και Nuryana, 2018) καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η διαπολιτισμική μάθηση πρέπει να σημειώσει σημαντική πρόοδο 
στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να εργάζονται δημιουργικά εστιάζοντας όχι στις 
καθιερωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές αλλά δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία «με 
επίκεντρο τον μαθητή» Τελικά, για να επιτύχουν πραγματικά τη διαπολιτισμική 
μάθηση μέσα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
καλλιεργήσουν μια  «δέσμη επιθυμιών»: να αναγνωρίσουν την επιθυμία να 
αποκτήσουν γνώση, να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους μέσα από  
συμπαγή πολιτιστικά εμπόδια. 
 

Διαπολιτισμική εκπαιδευτική επιθυμία 
(Lafraya, 2011, p.29) 
 Επιθυμία να γνωρίσει Επιθυμία να μάθει 

Η περιέργεια να γνωρίσουμε άλλους 

πολιτισμούς με παρόμοια ή 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ,  χωρίς να 

πέσουμε στην παγίδα του εξωτισμού, 

περιορίζοντας έτσι τον 

 εαυτό του σε μια επιφανειακή γνώση 

των πολιτισμών 

 

επιφανειακή άποψη των πολιτισμών. 

Κατανοείται ως η ευνοϊκή διάθεση για 

μάθηση προκειμένου να επωφεληθεί 

από τη διαπολιτισμική επικοινωνία και 

να λάβει συμβολικές ή υλικές 

ικανοποιήσεις. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=U5rKgDOs33U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=U5rKgDOs33U&feature=emb_title
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Η επιθυμία να καταρρίψουμε τα 
πολιτιστικά εμπόδια 

Η επιθυμία να αναγνωρίσουμε τον 

εαυτό μας 
 

Η πρόκληση της ανάπτυξης μιας 

απροκατάληπτης θεώρησης σχετικά με 

την ερμηνεία της πραγματικότητας και 

μιας θετικής διάθεσης για αλλαγή και 

ενσωμάτωση εναλλακτικών απόψεων. 

Να γνωρίσουμε ξανά τους εαυτούς μας, να 

ξαναχτίσουμε την ταυτότητά μας. Εάν 

διαμορφώσουμε την προσωπική μας 

ταυτότητα χάρη σε άλλους, τότε χάρη σε 

αυτούς έχουμε μια πολιτιστική ταυτότητα. Η 

προσωπική μας ταυτότητα είναι  πληθωρική, 

όπως και η ταυτότητα των άλλων 

 

 

Κατανοώντας το Πολιτισμό  
 
Μια διάσημη θεωρία που βοηθά στην κατανόηση των διαφορετικών διαστάσεων του 
πολιτισμού είναι η «Θεωρία του παγόβουνου» (Neuner, 2012). Η θεωρία προτείνει 
ότι ο πολιτισμός μπορεί να απεικονιστεί με τη μορφή παγόβουνου: ένα πολύ μικρό 
τμήμα μπορεί να φανεί πάνω από τη γραμμή του νερού, που αντιπροσωπεύει τα 
«ορατά» στοιχεία του πολιτισμού, όπως η γλώσσα και η εθνικότητα. Ωστόσο, πολύ 
μεγαλύτερο μέρος του παγόβουνου βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του νερού, και 
επομένως είναι «αόρατο» και πιο δύσκολο να το ανακαλύψουμε. Το ίδιο ισχύει και 
για τον πολιτισμό: ενώ ορισμένα στοιχεία μπορούν εύκολα να εντοπιστούν και να 
παρατηρηθούν, τα πιο ισχυρά συστατικά του είναι πολύ βαθύτερα και απαιτείται 
πολύ περισσότερη προσπάθεια για να τα παρατηρήσουμε και να κατανοήσουμε. 
Αυτά τα αόρατα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τρόπους σκέψης και δράσης και 
επηρεάζουν τις σχέσεις των ανθρώπων με τον εαυτό τους και τους άλλους: 
κοινωνικούς κανόνες,  ρόλους φύλου, επάγγελμα, αντίληψη για την ηγεσία, 
θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.λπ. 
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Πηγή εικόνας: PRESENTATIONGO 

 
Διαπολιτισμική Ικανότητα Διδασκαλίας 
 
 

Μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή για να διευκολύνει αποτελεσματικά την 
απόκτηση των παραπάνω αξιών, σε σχέση με τη διαπολιτισμική διδασκαλία, είναι το 
μοντέλο Διαπολιτισμικής Διδακτικής Ικανότητας. Το μοντέλο εξοπλίζει τους 
εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες για την 
ανάπτυξη της συμπεριφοράς των μαθητών και των κινήτρων για την κατανόηση 
άλλων πολιτισμών. Συγκεκριμένα: 
 
 προϋποθέτει τις οδηγίες για την δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ 

των μαθητών, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών 
μαθησιακών στόχων 

 περιλαμβάνει την ικανότητα διευκόλυνσης του διαλόγου σχετικά με τη 
διαφορά στην τάξη 

 εμπλέκει τους μαθητές σε μαθησιακές δραστηριότητες που προωθούν 
παγκόσμιους ή διαπολιτισμικούς μαθησιακούς στόχους 

 
Το μοντέλο αποτελείται από 20 δεξιότητες διδασκαλίας, ομαδοποιημένες σε τρεις 
αλληλένδετες κατηγορίες: 
 

Ορισμός της αμαρτίας 

Καλές τέχνες 
λογοτεχνία 

παραδοσια

κοί χοροί 
παιχνίδια 

ένδυση κουζίνα 

Θρησκευτικές πεποιθήσεις 

Αντίληψη για την σεμνότητα 

Αντίληψη για την ομορφιά 

Αντίληψη της 

ηγεσίας 

Προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων 

Αντίληψη 

του εαυτού 

Γλώσσα του σώματος 

Διάταξη του 

φυσικού χώρου 

Αντίληψη για το δίκαιο 

Κοινωνικοί ρόλοι σε σχέση με την ηλικία το 

φύλο την τάξη, την απασχόληση 

Αντίληψη για την φιλία 

στάσεις 

https://www.presentationgo.com/presentation/iceberg-diagram-for-powerpoint/
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1. Θεμελιώδεις δεξιότητες: η γνώση του εκπαιδευτή για τη θέση του και την 
ικανότητά του να ανταποκρίνεται στη διαφορά 
2. Διευκολυντικές Δεξιότητες : ικανότητα του εκπαιδευτή να δημιουργήσει ένα 
ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακό περιβάλλον και να προωθήσει τον διάλογο 
στην τάξη 
3. Σχέδιο προγράμματος σπουδών: ικανότητα εμπλουτισμού του προγράμματος 
σπουδών με διαφορετικές προοπτικές μέσω επιλογής περιεχομένου, μαθησιακών 
δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων 
 

Στοιχεία του μοντέλου Διαπολιτισμικής Διδακτικής Ικανότητας (Lafraya 2011) 
 

 
Θεμελιώδεις δεξιότητες 
 

1. Ανάπτυξη της επίγνωσης των πολιτιστικών και θεματικών ταυτοτήτων και της θέσης τους 
στην τάξη 

2. Ανεκτικότητα, αξία και αποδοχή διαφορών μεταξύ των μαθητών και των τρόπων μάθησης: 
δημιουργία πολιτιστικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης 

3. Ενθάρρυνση της εναλλακτικής αντίληψης στην τάξη 
4. Ενθάρρυνση μη κριτικών προσεγγίσεων για την εξερεύνηση διαφορών. 
5. Ενθάρρυνση της ανοχής για την ασάφεια 

 

 

Ικανότητες διευκόλυνσης 

 

6. Διευκόλυνση της συζήτησης μεταξύ των μαθητών με μια ποικιλία τρόπων επικοινωνίας 
7. Παροχή ανατροφοδότησης μεταξύ πολιτισμών με διάφορους τρόπους 
8. Προσαρμογή των μηνυμάτων σε κοινό με διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ικανότητας 
9. Αναγνώριση των εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές στη συμμετοχή τους 

στην τάξη 
10. Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου για τους μαθητές που ενδέχεται να εμφανιστούν 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στην τάξη 
11. Δημιουργία ευκαιριών για μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών 

μαθητών 
12. Δημιουργήστε και πλοηγηθείτε σε σχέσεις με μαθητές που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις  
13. Διατύπωση και επικοινωνία διαφορών στους ρόλους των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε 

διάφορες κουλτούρες 
14. Υποστήριξη μαθητών κατά τη μετάβασή τους σε νέους πολιτισμούς και κλάδους 
15. Διατύπωση του νοήματος της ακαδημαϊκής ακεραιότητας σε κάθε θεματικό πεδίο. 
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Ικανότητες σχεδιασμού προγράμματος σπουδών 

 

16.  Συμπεριλάβετε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική 

ή παγκόσμια μάθηση σε επίπεδο μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών  

17 . Ενσωματώστε περιεχόμενο και μαθησιακούς πόρους που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 

προοπτικές, παραδείγματα ή πειθαρχικές προσεγγίσεις 

18. Δημιουργήστε μαθησιακές δραστηριότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να εξερευνήσουν 

την διαφορετικότητα.  

19.  Σχεδιάστε αξιολογήσεις που αναγνωρίζουν και επικυρώνουν τις πολιτιστικές διαφορές στο 

στυλ γραφής και επικοινωνίας 

20. Παρέχετε ευκαιρίες στους μαθητές να προβληματιστούν και να αποκτήσουν καλύτερη 

κατανόηση των δικών τους πολλαπλών πολιτιστικών, προσωπικών και πειθαρχικών ταυτοτήτων 
 

 
 
Διευκόλυνση της Διαπολιτισμικής Κατάρτισης  
 
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν πώς οι δικοί τους και άλλοι πολιτισμοί, επηρεάζουν τις ατομικές 
τους προοπτικές και τους βοηθά να αντιμετωπίσουν το άγχος που αντιμετωπίζουν σε 
διαπολιτισμικές δραστηριότητες (Hoff and Paige, 2015). Όσον αφορά τη διδασκαλία, 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν διάφορες ικανότητες για να καλλιεργήσουν μια 
στάση διαφάνειας, συμπάθειας και ενσυναίσθησης προς τους άλλους, όπως: 
(Neuner, 2012, στο Huber (ed), σ. 44) 
 

 ΑΙΣΘΗΣΗ: αύξηση της ευαισθησίας των εκπαιδευομένων σε διαπολιτισμικά 
θέματα και δέσμευσή τους να αναπτύξουν ενσυναίσθηση 

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: αύξηση της συνείδησης των εκπαιδευομένων για 
διαπολιτισμικά θέματα και ανάπτυξη κατανόησης και γνώσης του θέματος 

 ΔΡΑΣΗ: αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 
δικαιοσύνης των εκπαιδευομένων όταν ενεργούν σε ένα διαπολιτισμικό 
περιβάλλον 

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: βοήθεια προς τους εκπαιδευόμενους να είναι πιο ενεργητικοί 
και εποικοδομητικοί και να μετακινηθούν από την ατομική πράξη στη δράση 
που διαμορφώνει την κοινωνική πρακτική 
 

Μια διαπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
προσεκτικό σχεδιασμό των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων του προγράμματος 
σπουδών, με στόχο να παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να προβληματιστούν 
κριτικά σχετικά με τις πολιτιστικές ιδιότητες, τις γενικευμένες ερωτήσεις και τα 
στερεότυπα και να προχωρήσουν στην απόκτηση διαπολιτισμικής κατανόησης.  
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Στο τέλος, οι διαπολιτισμικά ικανοί μαθητές θα πρέπει: 

 Να έχουν καλή κατανόηση και επίγνωση του πολιτισμού τους 

 Να γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζεται ο πολιτισμός τους υπό το πρίσμα άλλων 
ατόμων και χωρών 

 Να κατανοούν αυτό που οι άλλοι αντιλαμβάνονται σχετικά με τη δική τους 
κουλτούρα 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν πραγματικά τον πολιτισμό που θέλουν να 
γνωρίσουν 

 
 
Εμπόδια στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  
 
Για να γίνει πραγματικότητα η διαπολιτισμική μάθηση, τόσο οι μαθητές όσο και οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να ξεπεράσουν τα διάφορα εμπόδια ή εμπόδια που θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. Τέτοια εμπόδια μπορεί να περιλαμβάνουν (Ippolito, 2007): 
 

 Συναισθηματικά εμπόδια: οι μαθητές μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετική 
συναισθηματική ή ψυχολογική κατάσταση. 

 Γλωσσικά εμπόδια: η ομιλία διαφορετικών γλωσσών μπορεί να κάνει την 
επικοινωνία πιο αργή και να οδηγήσει σε παρανοήσεις και ανισότητες 
μεταξύ των μαθητών. 

 Διανοητικά εμπόδια: οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν 
διαφορετικούς τρόπους σκέψης και, ως εκ τούτου, να ενεργούν. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 

 Εμπόδια κινητοποίησης: οι μαθητές μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα 
κινήτρων, στόχων και σκοπών σε σχέση με την εκπαίδευση. 

 Αδιαφορία: οι μαθητές μπορεί να μην γνωρίζουν από ποιες χώρες 
προέρχονται οι συμμαθητές τους ή έχουν πρόβλημα να θυμούνται ονόματα, 
προκαλώντας έτσι σύγχυση και ακόμη και σύγκρουση. 

 

Ενθαρρύνοντας τους μαθητές  
 

Ο στόχος ενός εκπαιδευτικού διαμεσολαβητή είναι να αναπτύξει ένα περιβάλλον 
χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν χρόνο και χώρο για να 
κατανοήσουν τα στοιχεία των πολιτιστικών ικανοτήτων μέσω της προοπτικής, των 
εμπειριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Ένα αναπόσπαστο μέρος της 
δημιουργίας διαπολιτισμικών ικανοτήτων είναι η κινητοποίηση των  μαθητών, ώστε 
να ενδιαφέρονται για τη διαδικασία απόκτησης διαπολιτισμικών γνώσεων. Όπως 
προτείνει ο Bennett (2012, σελ. 15), για την επίτευξη κινήτρων: 
 

 Στην αρχή ενός προγράμματος κατάρτισης..  
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να υποστηρίξει την ενσωμάτωση οικοδομώντας μια 
επικοινωνιακή και φιλόξενη ατμόσφαιρα στην οποία οι μαθητές αισθάνονται 
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σεβαστοί. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν θετικές στάσεις μεταξύ των μαθητών 
και να περιοριστούν τυχόν αρνητικές προκαταλήψεις. 
 

 Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης…  
Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να περάσει σε στρατηγικές που 
προϋποθέτουν ουσιαστική εμπλοκή και πρόκληση, συμπεριλαμβανομένου του 
προβληματισμού σχετικά με τις αξίες και τις προοπτικές των μαθητών κατά τη 
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 
 

 Στο τέλος ενός προγράμματος κατάρτισης…  
Στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα στην προσωπική τους ζωή, οπότε ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει έμφαση σε στρατηγικές που εστιάζουν στην 
κυριαρχία και την επικύρωση των επιτευγμάτων τους. 
 
 

Επιλέγοντας τις κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες:   
 
Για την επιλογή των δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στους στόχους της 
μαθησιακής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 
 

 Πόσο κατάλληλη είναι αυτή η δραστηριότητα για την εξερεύνηση κάποιας 
έννοιας; 

 Αυτή η δραστηριότητα εξισορροπεί την πρόκληση του περιεχομένου; 

 Αυτή η δραστηριότητα α) βασίζεται στην υπάρχουσα εμπειρία των μαθητών, β) 
προσφέρει προβληματισμό και σύνδεση, γ) εξετάζει μια έννοια ή ένα πλαίσιο, δ) 
εφαρμόζει πρακτικά μια έννοια; 

 Η δραστηριότητα αυτή ταιριάζει καλά με τις γνωστικές, μαθησιακές ή 
επικοινωνιακές προτιμήσεις των μαθητών; 

 Μπορεί αυτή η δραστηριότητα να προσαρμοστεί στους διαφορετικούς 
πολιτισμούς που αποτελούν την ομάδα (σκεφτείτε την εθνικότητα, τη φυλή, το 
φύλο, την ηλικία, την τάξη) 

 Μπορεί αυτή η δραστηριότητα να προκαλέσει άγχος ή απογοήτευση σε 
συγκεκριμένες πολιτιστικές ομάδες; 
 

 

Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Εφαρμογή  
 

Οι παρακάτω οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός καθοδήγησης βήμα 
προς βήμα  για τους εκπαιδευτικούς για τη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής 
μάθησης (Bednarz, 2016) 
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ΒΗΜΑ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 
 Γνωρίστε τους μαθητές  

Ως πρώτο βήμα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίσουν τους μαθητές τους, ώστε να 
επιλέξουν τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους και περιεχόμενο διδασκαλίας. Αυτό 
περιλαμβάνει την εξοικείωση με το πολιτιστικό και κοινωνικό τους υπόβαθρο και τις 
επιρροές τους, το στυλ μάθησης, τις εκπαιδευτικές προτιμήσεις και την απόδοσή 
τους. 
 

Για να επιτύχετε εξοικείωση:  
 
 

 Οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και να 
λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους , ώστε να ενισχύσουν τη 
συμμετοχή τους και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χωρίς 
αποκλεισμούς. 

 Οι εκπαιδευτές πρέπει να δημιουργήσουν τις σωστές συνθήκες και 
να κάνουν τη μάθηση όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένη ώστε να 
ταιριάζει στις ανάγκες τους, βελτιώνοντας τις συζητήσεις στην τάξη 
με βάση το υπόβαθρο, τη γνώση και τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών. 

 

 Σχεδιάστε ένα διδακτικό πλάνο  
 

Μόλις γνωρίσουν τους μαθητές τους, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σχεδιάσουν ένα 

αποτελεσματικό διδακτικό σχέδιο. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για να γίνει αυτό: 

- Εστίαση σε μεθόδους και εργαλεία που διευκολύνουν  την ενεργή 

διαδικασίας μάθησης: χρησιμοποιήστε ασκήσεις που προτείνουν μια 

δύσκολη κατάσταση και ζητήστε από τους μαθητές να την αναλύσουν και να 

αναπτύξουν νέες ιδέες, προωθώντας επομένως νέα διαπολιτισμική 

ευαισθητοποίηση. 

- Εστίαση σε καθημερινές καταστάσεις και προκλήσεις που πρέπει να 

συζητηθούν, έτσι ώστε οι μαθητές να βρουν αυτές τις προκλήσεις πιο οικείες 

και κοντά στην προσωπική τους ζωή 

- Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μοιραστούν τις εμπειρίες της ζωής τους και τα 

καθημερινά τους ζητήματα, εφαρμόζοντας αφηγηματικές και βιογραφικές 

προσεγγίσεις για την ενίσχυση της περιέργειας του άλλου πολιτισμού και 

την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων. 
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- Λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών: προσδιορίστε τις δεξιότητές 

τους και τους περιορισμούς που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την 

ενεργοποίηση της διαδικασίας συνεργατικής μάθησης 

 

ΒΗΜΑ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΠΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΓΟ  

 

Ένα πρώτο βήμα για την παροχή διαπολιτισμικής μάθησης είναι η προώθηση της 

κοινωνικοποίησης μεταξύ των μαθητών, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και 

δραστηριοτήτων γνωριμίας. Οι συνεδρίες "Breaking the Ice" μπορούν να 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες για την προώθηση της δημιουργίας ομάδων, την 

παρουσίαση και την εισαγωγή του πολιτιστικού και κοινωνικού υποβάθρου του 

άλλου 

Αυτές οι ασκήσεις πρέπει να σέβονται τις αρχές της ενεργού μάθησης: 

 Προσελκύστε τους  μαθητές, κάνοντας τους πρωταγωνιστές 

 διευκόλυνση στην  ανάπτυξη μιας  δυναμικής ομάδας 

 δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφαλούς περιβάλλοντος 

 
ΒΗΜΑ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 

Η ανάπτυξη της αυτογνωσίας σημαίνει ότι αντικατοπτρίζουμε το πολιτιστικό μας 

υπόβαθρο ενώ διαχειριζόμαστε παρανοήσεις και συγκρούσεις, έτσι ώστε να 

μπορούμε να δημιουργούμε συνέργειες σε διαπολιτισμικά πλαίσια. Για να το 

επιτύχουν αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν δραστηριότητες που 

αποκαλύπτουν τους εσωτερικούς μηχανισμούς των αντιλήψεων των μαθητών και να  

τους βοηθούν να εξερευνήσουν αυτές τις αντιλήψεις, έτσι ώστε, τελικά, οι μαθητές 

να μπορούν να μεταφέρουν αυτή τη γνώση σε άλλους. 

 

Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 

μια «αυτο-εξερεύνηση» δοκιμή για να ωθήσει τους μαθητές να εξερευνήσουν τη 

στάση τους απέναντι σε άλλους πολιτισμούς και να εντοπίσουν πιθανούς φόβους και 

περιορισμούς που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. 

 

 

ΒΗΜΑ 4. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 

Μετά την επίτευξη εξοικείωσης και την επίλυση πιθανών εμποδίων στη 

διαπολιτισμική μάθηση, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
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αναπτύξουν αυτοκατευθυνόμενες μαθησιακές διαδικασίες και να επιβληθούν με 

νέες πληροφορίες και στάσεις στην αντιμετώπιση πολιτιστικών ζητημάτων που 

προκύπτουν στην καθημερινή τους ζωή. 

 

Για την συλλογική μάθηση, οι μαθητές πρέπει να υπερβούν τις πληροφορίες που 

λαμβάνουν στην τάξη. Οι διδακτικές στρατηγικές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη 

δημιουργική και πρωτότυπη σκέψη εισάγοντας απροσδόκητες καταστάσεις που τους 

αναγκάζουν να επανεξετάσουν αυτό που συνήθως θεωρούν δεδομένο από μια νέα 

προοπτική. Τα δημιουργικά σενάρια, οι μελέτες περιπτώσεων και οι προσομοιώσεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την ενεργή μάθηση των μαθητών 

και να αυξήσουν τις δεξιότητές τους. 
 

3.3. ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ  
 
 

 
 ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – Διαπολιτισμική μάθηση και πολιτιστική 
πολυμορφία στην εκπαίδευση  

 
 
ΣΤΟΧΟΙ  
 
Αυτό το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 
να αναπτύξουν την πολιτιστική τους συνείδηση, παρέχοντας τους εργαλεία και 
νέες προσεγγίσεις που θα καλύπτουν μια πολυπολιτισμική ομάδα φοιτητών.  
 
Παίρνοντας αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  
 
- κατανοούν τους μηχανισμούς που προκαλούν στερεότυπα που σχετίζονται με 
τον πολιτισμό και τις προσωπικές προκαταλήψεις 
- βελτιώσουν την πολιτιστική τους συνείδηση και διαπολιτισμικές τους 
ικανότητες  
- εξερευνήσουν και να εκτιμήσουν διαφορετικές απόψεις μέσω ασκήσεων 
αφήγησης και προσομοίωσης  
- μάθουν νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που θα εφαρμοστούν σε πολιτισμικά 
διαφορετικές τάξεις 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο σύμφωνα με τις ανάγκες και 
τα επαγγελματικά προφίλ των συμμετεχόντων. Ένα τυπικό πρόγραμμα 
αποτελείται από ένα 7ήμερο μάθημα και περιλαμβάνει δραστηριότητες 
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υποδοχής και δικτύωσης, και πιο συγκεκριμένες πολιτιστικές δραστηριότητες 
και ασκήσεις.  
 
Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο μάθημα βασίζονται σε 
βιωματική εκπαίδευση, σε ομαδικές/ ομότιμες δραστηριότητες, στην εκμάθηση 
μέσω πράξεων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.  
 
Το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς 
συμβούλους και άλλο διοικητικό και επαγγελματικό προσωπικό που εργάζεται 
στη πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδρύματα ΕΕΚ, 
εκπαιδευτικά κέντρα, ΜΚΟ.   

 

Πηγή: https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-intercultural-
learning-in-the-classroom.html 

 

 
 ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – Εργαλειοθήκη Διαπολιτισμικής Μάθησης 
 

 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

Αυτή η Εργαλειοθήκη στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών (προσωπικό 

του σχολείου) στην ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής μάθησης σε δραστηριότητες 

που διεξάγονται στο σχολείο.  

Ο στόχος της Εργαλειοθήκης είναι να:  

- Ενθαρρύνει το σχολικό προσωπικό να δώσει μια διαπολιτισμική διάσταση στις 
εκπαιδευτικές πρακτικές  
- Παρέχει πρακτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στο προσωπικό του σχολείου να 
δώσει στα μαθήματα του μια διαπολιτισμική διάσταση  
- Προωθήσει τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς πόρους που σχετίζονται με τη 

διαπολιτισμική μάθηση 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το εργαλείο προωθεί τις μεθόδους που περιλαμβάνουν διαπολιτισμική διάσταση 

στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές και παρέχει παραδείγματα 

δραστηριοτήτων για εφαρμογή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν 

μια εκπαίδευση για την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών τους ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής μάθησης.  

 

 

https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-intercultural-learning-in-the-classroom.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-intercultural-learning-in-the-classroom.html
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Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες περιέχουν:  

-  Εργασίες προ-κατάρτισης: Εισαγωγή και δραστηριότητες αυτοαναστοχασμού   

-  Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπολιτισμική μάθηση και τη διαπολιτισμική 

ικανότητα  

-  Αποδεικτικά στοιχεία για την αξιολόγηση των διαπολιτισμικών μαθησιακών 

ικανοτήτων  

-  Βήματα εφαρμογής για τη διαπολιτισμική μάθηση στο σχολείο  

-  Τελικές συνεδρίες: προβληματισμός για το τι έμαθαν οι συμμετέχοντες.  

Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και 

Ελληνικά.  

 

Πηγή: http://intercultural-learning.eu/toolbox/ 

 

 
 
 

 
 ΑΣΚΗΣΗ: The culture onion 
 

ΣΤΟΧΟΙ  

 

Οι στόχοι αυτής της άσκησης είναι να: 
- Δώσει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους να αναλογιστούν τη δική τους 
κατανόηση του πολιτισμού 
- Εισαγάγουν ένα μοντέλο πολιτισμού και πολιτιστικών επιρροών  
- Ευαισθητοποιήσει τόσο τα ορατά όσο και τα αόρατα στοιχεία του πολιτισμού  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Αυτή η άσκηση στοχεύει να εξερευνήσει «Γιατί είναι σημαντικός ο πολιτισμός;» 

και διευκρινίζει τα ορατά και λιγότερο ορατά στοιχεία του.  

  1. Παρέχει στους μαθητευόμενους τους ακόλουθους πέντε εναλλακτικούς 

ορισμούς του πολιτισμού: 

Α. Αντικειμενικά ορατά αντικείμενα όπως τελετές, δεισιδαιμονίες, ήρωες, μύθοι, 

σύμβολα και ταμπού  

Β. Βασικές αλήθειες για τη ταυτότητα και τις σχέσεις, το χρόνο και το χώρο, 

τρόπους σκέψης          

http://intercultural-learning.eu/toolbox/
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Γ. Ιδέα και ιδανικά που μοιράζονται τα μέλη της ομάδας στα οποία συνδέονται 

έντονα συναισθήματα  

Δ. Οι «σωστοί» και οι «λάθος» τρόποι για να κάνουμε πράγματα. Οι κανόνες που 

ζουν οι άνθρωποι στη πράξη 

ΣΤ. Υποκειμενικοί συμπεριφορικοί προσανατολισμοί για να κάνουμε τα πράγματα 

με έναν τρόπο παρά με άλλο. Είναι πιο αξιοσημείωτοι σε στυλ σχέσης, σκέψης και 

μάθησης, οργάνωσης και εργασίας και επικοινωνίας.  

  2. Ζητήστε τους να σκεφτούν ποιους ορισμούς προτιμούν. Μπορούν να επιλέξουν 

όσους θέλουν.   

  3. Ζητήστε τους να δηλώσουν τις προτιμώμενες επιλογές τους, αναφέροντας τους 

λόγους της απόφασης τους  

 

Προτάσεις για συζήτηση 

Ορισμένοι μαθητευόμενοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους ορισμούς, 

αντί να βλέπουν τον καθένα ως μέρος μιας ευρύτερης έννοιας του πολιτισμού. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διάγραμμα «Θεωρία του 

παγόβουνου» για να διερευνήσουν πως κάθε ένας από τους ορισμούς ταιριάζει 

μαζί και αποτελεί ένα ευρύ πλαίσιο πολιτισμού που αποτελείται από αξίες, 

συμπεριφορές και στάσεις.  

 

Πηγή : Intercultural Training Exercise Pack   
 

 
 

 
 ΑΣΚΗΣΗ: Γεγονότα, στάσεις και συμπεριφορές  
 

ΣΤΟΧΟΙ 
 
Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να 
προβληματιστούν για τα βασικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά μιας άλλης χώρας ή 
πολιτισμού.   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Δώστε στους συμμετέχοντες ένα αντίγραφο του φυλλαδίου «πραγματικά 

γεγονότα, στάσεις, συμπεριφορές»  

2. Ζητήστε τους να δημιουργήσουν ένα μοντέλο που να συνδέει γεγονότα, 

στάσεις και συμπεριφορές σε άλλη κουλτούρα ή χώρα.  

https://www.ambitia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2%20Intercultural%20Trainig%20Exercise%20Pack.pdf
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3. Συζητήστε αυτό το μοντέλο και πως συγκρίνεται με τη δική σας κατανόηση 

του πολιτισμού σας.  

 

Προτάσεις για συζήτηση: 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας δεν είναι  

 

Facts, Attitudes, Behaviours handout 

Think carefully about another country or culture. Identify some of the key 

background and environmental factors that influence this culture. Then 

speculate on the culture's core attitudes and values, and how these are reflected 

in observable behaviours. 

 

 

Background facts: 

Core attitudes: 

Observable behaviours: 

 

 

Source: Intercultural Training Exercise Pack   

 

 
  

https://www.ambitia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2%20Intercultural%20Trainig%20Exercise%20Pack.pdf
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΦΕΛΗ, 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ 

ΕΜΠΟΔΙΑ 

 

 

4.1 ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ  

 

Ιδρύθηκε το 1987 ως πρόγραμμα σπουδαστών για 

σπουδές στο εξωτερικό, το Erasmus έχει γίνει μια από τις 

μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε, 

πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα έχουν συμμετάσχει 

άμεσα στο πρόγραμμα Erasmus και τα διάδοχά του 

προγράμματα, όπως το τρέχον πρόγραμμα Erasmus +. Οι 

συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμπλουτίζοντας τη ζωή τους και 

υποστηρίζοντας την προσωπική και επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. 

 

Τα προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ, που αποτελούν μία από τις βασικές δράσεις 

του προγράμματος Erasmus +, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, σχολεία και επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες μπορούν να περάσουν 

χρόνο σε άλλη χώρα και να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες ζωής και διεθνή 

εμπειρία. Ειδικά για μαθητές από μειονεκτικά περιβάλλοντα, αυτό σημαίνει 

πραγματική προστιθέμενη αξία για τη μελλοντική τους ζωή. Αλλά αυτό σημαίνει 

επίσης μια μεγάλη πρόκληση: Ταξιδεύοντας σε άλλη χώρα, όχι ως τουρίστας, αλλά 

για να ζήσετε και να εργαστείτε εκεί, να αφήσετε οικείο περιβάλλον, να ζήσετε νέες 

καθημερινές διαδικασίες και ρουτίνα, να γνωρίσετε νέους συναδέλφους, άλλους 

τρόπους εργασίας και συνήθειες, και όλα αυτά σε μια ξένη γλώσσα, απαιτούν 

θάρρος, καλή προετοιμασία και υποστήριξη.  

Σε αυτήν την ενότητα, εξετάζουμε τα οφέλη και τις προκλήσεις της κινητικότητας της 

ΕΕ. Δείχνουμε τρόπους και δίνουμε συμβουλές για τον τρόπο προετοιμασίας, 

υλοποίησης και παρακολούθησης έργων, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να 

οργανώσετε την καλύτερη δυνατή κινητικότητα για τους εκπαιδευόμενους σας.  
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4.2 ΒΟΥΤΗΞΤΕ  

 

 

 Γιατί να λάβετε μέρος στην Κινητικότητα της ΕΕ; 

 Τι μπορεί να σας εμποδίζει; 

 

Γιατί να λάβετε μέρος στην Κινητικότητα της ΕΕ;   

Για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, πρέπει να εξετάσουμε τους διάφορους 

εμπλεκόμενους παράγοντες: Εκπαιδευόμενους, προσωπικό στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, σχολεία και εταιρείες, τόσο στο διπλό σύστημα όσο και 

ως πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες. 

Για τους άμεσους συμμετέχοντες, είτε είναι μαθητές είτε δάσκαλοι, η προστιθέμενη 

αξία είναι πιο εμφανής: Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία 

σχετικά με το μελλοντικό τους επάγγελμα σε άλλη χώρα. Για πολλούς, οι 

τοποθετήσεις στο εξωτερικό είναι η πρώτη πραγματική εργασιακή εμπειρία. 

Μαθαίνουν να σκέφτονται έξω από το κουτί και να εφαρμόζουν ό, τι έχουν μάθει 

στην εκπαίδευσή τους σε διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό προάγει την ικανότητα να 

ενεργούν αυτόνομα στον χώρο εργασίας, καθώς και την ευελιξία και την 

προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές καταστάσεις. Επιπλέον, βελτιώνουν τις 

δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα και διαφορετικές προσωπικές και κοινωνικές 

ικανότητες όπως ομαδική εργασία ή διαπολιτισμικές δεξιότητες αφού εργάζονται σε 

μια νέα διεθνή ομάδα. Έχοντας καταφέρει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός 

προγράμματος κινητικότητας αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα για τη 

μελλοντική τους σταδιοδρομία. Η απασχολησιμότητα ενισχύεται και η ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια γίνεται πραγματικά απτή. 

Το προσωπικό στην επαγγελματική εκπαίδευση γνωρίζει από πρώτο χέρι άλλα 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, μαθαίνει και μπορεί να μοιράζεται ιδέες και 

βέλτιστες πρακτικές με Ευρωπαίους συναδέλφους. Αυτές οι διαφορετικές 

εντυπώσεις και ιδέες ρέουν στο δικό τους έργο, και στα μαθήματα και εμπλουτίζουν 

τις προσφορές επαγγελματικής κατάρτισης. Σε παρόμοια θέση με τους 

εκπαιδευόμενους είναι και οι εκπαιδευτές αφού βελτιώνουν επίσης τις γλωσσικές 

τους δεξιότητες και αυξάνουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους. Αυτές οι δεξιότητες 

και ικανότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυση προβλημάτων, ομαδική 

εργασία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα κ.λπ., σχετίζονται με διάφορους τομείς της 

ζωής: το σχολείο, την επαγγελματική ζωή αλλά και την κοινωνική ζωή.  
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Τα σχολεία επωφελούνται από τα κίνητρα των μαθητών και του διδακτικού 

προσωπικού με νέες ιδέες και αυξημένες ικανότητες που φέρνουν στην καθημερινή 

τους πρακτική. Αυτό ενισχύει την καινοτομία και την ποιότητα των εκπαιδευτικών 

προσφορών. Επιπλέον, μια αυξημένη διεθνοποίηση θα ενισχύσει τη φήμη ενός 

σχολείου ΕΕΚ και τη διεθνή του θέση. 

Αυτό θα ωφελήσει τελικά τους τοπικούς και περιφερειακούς εργοδότες και συνεπώς 

την κοινωνία στο σύνολό της.  

 

Αυτό το βίντεο, που καταρτίστηκε 

στο έργο Erasmus + KA3 ENNE - 

European Networks for the 

Enhancement of VET 

(Επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση), μπορεί να δώσει μια 

καλή επισκόπηση σχετικά με τα 

οφέλη των έργων κινητικότητας: 

https://youtu.be/t8YwDYRAGH4  

 

 

Τι μπορεί να εμποδίζει; 

Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε έργα κινητικότητας είναι προφανή, αλλά 

εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα εμπόδια και αβεβαιότητες. 

Ενώ η συμμετοχή στο Erasmus + είναι πολύ συχνή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

εξακολουθεί να είναι πολύ λιγότερο συχνή στην επαγγελματική κατάρτιση. Τα 

εμπόδια αφορούν τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, αλλά και τα πιθανά ιδρύματα 

αποστολής: 

Πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν αυτήν την ευκαιρία ή έχουν ανησυχίες σχετικά με  

 Χρηματοδότηση: Θα υπάρχει (επαρκής) οικονομική υποστήριξη ή υπάρχει 

υψηλό κόστος; 

 Αναγνώριση: Θα υπάρχουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για όσα έχω μάθει 

στο εξωτερικό; 

 Υποστήριξη: Τι συμβαίνει σε περίπτωση προβλημάτων στο εξωτερικό, θα 

υπάρχει κάποιος που θα με βοηθά; 

 

https://youtu.be/t8YwDYRAGH4
https://youtu.be/t8YwDYRAGH4
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Υπάρχουν αβεβαιότητες που προκαλούν φόβο: Πού θα κάνω την πρακτική άσκηση; 

Πού θα μείνω, πώς είναι η διαμονή μου; Έχω έναν επόπτη και έναν εκπαιδευτή; Είμαι 

ικανοποιημένος με τις απαιτήσεις; Θα με δεχτούν καλά οι συνάδελφοί μου; Θα 

καταλάβω ό, τι είναι απαραίτητο; 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι τα γλωσσικά εμπόδια. Στην ειδική έκθεσή 

του αριθ. 22, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει: «Ειδικά στον τομέα της ΕΕΚ, 

η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων μπορεί να συγκρατήσει τους συμμετέχοντες και να 

αποτρέψει την τοποθέτηση κινητικότητας που οδηγεί άμεσα στην απασχόληση» 

(παρ. 43). 

Τα σχολεία και οι εταιρείες μπορεί να: 

 Aμφιβάλλουν για τα οφέλη: Υπάρχει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους 

εκπαιδευόμενους και για τον οργανισμό μου; 

 Φοβούνται τον διοικητικό και οργανωτικό φόρτο εργασίας που συνδέεται με 

τη συμμετοχή στην κινητικότητα της ΕΕ: Ποιος φροντίζει τη διαχείριση του 

έργου αλλά και την προετοιμασία των δικαιούχων; Ποιος μπορεί να 

συνοδεύσει τους εκπαιδευόμενους όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό και τι 

συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα καθήκοντα τους στη χώρα τους; 

 Mην έχουν βιώσιμες στρατηγικές διεθνοποίησης και συνεργάτες στο 

εξωτερικό: Πού μπορούμε να στείλουμε τους δικαιούχους και πώς μπορούμε 

να βρούμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη; 

 Έχουν ανησυχίες σχετικά με το κόστος: Είναι επαρκής η χρηματοδότηση, τι (ή 

πόσο) χρειαζόμαστε να συνεισφέρουμε;  

Ωστόσο, η διεθνοποίηση εξελίσσεται σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς και οι 

απαιτήσεις για μελλοντικούς υπαλλήλους αυξάνονται, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή: «Οι εκπαιδευόμενοι με επαγγελματικά προσόντα αναμένεται σήμερα να 

έχουν τουλάχιστον κάποιες διεθνείς ικανότητες όταν εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας. Για αυτόν τον λόγο, όλο και περισσότερα προσόντα δίνουν έμφαση στη 

γλώσσα και τις κοινωνικές δεξιότητες, τη γνώση άλλων πολιτισμών και των συνθηκών 

εργασίας σε άλλες χώρες. Αυτές οι απαιτήσεις προσθέτουν στα υπάρχοντα σύνολα 

επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι περισσότεροι εργοδότες σήμερα έχουν 

επίσης πολύτιμες ικανότητες όπως περιέργεια, παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα. 

Όπως φαίνεται από πρόσφατες μελέτες, αυτές οι ικανότητες μπορούν επίσης να 

έχουν ισχυρό σύνδεσμο με τις διεθνείς εμπειρίες.» (Εγχειρίδιο 7). 

Ενόψει της αυξανόμενης διεθνοποίησης της αγοράς εργασίας, η επανεξέταση 

καθίσταται επομένως απαραίτητη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής 

στην ευρωπαϊκή κινητικότητα: Υπήρξαν πολλές απλουστεύσεις στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων Erasmus +, υπήρξαν καλές προσεγγίσεις για να καταστούν τα 
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μαθησιακά αποτελέσματα διαφανή και αναγνωρισμένα και υπάρχουν 

συναρπαστικά, δωρεάν εργαλεία για την εκμάθηση γλωσσών. 

Σημαντικά Ευρωπαϊκά Εργαλεία και Πηγές Πληροφοριών  

Το Go International: Ένας Πρακτικός Οδηγός για τη Στρατηγική Διεθνοποίηση στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση υποστηρίζει τους παρόχους ΕΕΚ στην 

ανάπτυξη των στρατηγικών διεθνοποίησης και στη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή 

κινητικότητα. 

 

Το Online Linguistic Support (OLS) 

είναι μια δωρεάν διαδικτυακή 

πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών 

που έχει σχεδιαστεί για 

δικαιούχους σε προγράμματα 

κινητικότητας Erasmus + ή επίσης 

στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης.  

Για τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ είναι διαθέσιμο εάν παραμείνουν στο εξωτερικό 

για τουλάχιστον 19 ημέρες. Μετά από μια πρώτη αξιολόγηση, έχουν πρόσβαση σε 

αποκλειστικό περιεχόμενο εκμάθησης γλωσσών για επί του παρόντος 24 γλώσσες.  

Περαιτέρω πληροφορίες: https://erasmusplusols.eu/en/ 

Το Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ECVET) προσφέρει ένα πλαίσιο για τη μεταφορά και την αναγνώριση των ατομικών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

παραμονής κινητικότητας σε άλλη χώρα. Συμβάλλει έτσι στην επίτευξη 

επαγγελματικών προσόντων. 

Περαιτέρω πληροφορίες:  

 https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet 

 https://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/what-ecvet  

 http://eu-mobility.eu/ecvet_overwiew/  

 

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus +: Η τρέχουσα γενιά προγράμματος 

Erasmus + τελειώνει το 2020. Το 2021, πολλά πράγματα αλλάζουν που απαιτούν 

πρόωρο σχεδιασμό έργων. Θα υπάρξουν δύο τρόποι υποβολής αιτήσεων για 

χρηματοδότηση του Erasmus: διαπίστευση ή βραχυπρόθεσμα έργα. 

https://erasmusplusols.eu/en/
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet
https://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/what-ecvet
http://eu-mobility.eu/ecvet_overwiew/
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Η διαπίστευση είναι συγκρίσιμη με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus και 

επιτρέπει στα διαπιστευμένα ιδρύματα να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης του προγράμματος. Η πρόσκληση για την πρώτη 

διαπίστευση είναι ανοιχτή και οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση το 2020 

έως τις 29 Οκτωβρίου και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Κάθε άνοιξη, μπορούν να 

ζητηθούν κεφάλαια για τις μεμονωμένες προγραμματισμένες μετακινήσεις. Στις 

ενότητες πόρων θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και συνδέσμους. Επίσης, 

σημειώστε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω, ετήσιες ευκαιρίες υποβολής αιτήσεων.  

 

4.3 ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ  

 

Προκειμένου να οργανωθεί ένα πρόγραμμα κινητικότητας, ειδικά για μειονεκτούντες 

εκπαιδευόμενους, οι ακόλουθες πτυχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές: 

 

 

1. Γνωρίστε το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης και τους Όρους 
του  

Όπως περιεγράφηκε παραπάνω, η τρέχουσα περίοδος χρηματοδότησης Erasmus 

+ λήγει το 2020, αλλά για το νέο πρόγραμμα 2021 - 2027 ο δρόμος ανοίγει. Θα 

υπάρξει αυξημένος προϋπολογισμός και εστίαση σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, 

μετανάστες, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και άτομα που προέρχονται 

από χαμηλότερο κοινωνικό υπόβαθρο. Τους επόμενους μήνες, θα λάβουμε 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μοιάζει το νέο πρόγραμμα.  

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

European Commission και, δεδομένου ότι τα έργα Erasmus + Mobility 

διαχειρίζονται αποκεντρωμένα στις χώρες του προγράμματος, στους αντίστοιχους 

ιστότοπους των Εθνικών Υπηρεσιών National Agencies. 

Ανεξάρτητα από τις αλλαγές που σχετίζονται με τη νέα γενιά προγραμμάτων, μια 

σημαντική βάση για τη συμμετοχή στο Erasmus + είναι να γνωρίζετε πολύ καλά το 

πρόγραμμα και όλους τους κανόνες του, προκειμένου να αποφευχθούν 

δυσάρεστες εκπλήξεις.: 

 Ποιοι είναι οι κανονισμοί όσον αφορά τη διάρκεια, τις χώρες, το πιθανό 

περιεχόμενο κ.λπ.; 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
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 Ποια είναι η διαθέσιμη οικονομική υποστήριξη για τα σχέδιά σας; Αρκεί η 

κάλυψη του εκτιμώμενου κόστους; 

 Τι γίνεται με τα άτομα συνοδούς; 

 Ποια έγγραφα είναι υποχρεωτικά για τη σύναψη συμβάσεων με τους 

συμμετέχοντες αλλά και με τους συνεργάτες του έργου; 

 Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε την επιχορήγηση; 

 Ποια αποδεικτικά στοιχεία και άλλα έγγραφα χρειάζονται για την τελική 

αναφορά; 

Υπάρχουν πολλές σημαντικές ερωτήσεις για να σκεφτείτε για την εφαρμογή, αλλά 

και για την υλοποίηση του έργου. Ένα συμβόλαιο ή απόδειξη που λείπει μπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση. Γι’ αυτό, βεβαιωθείτε ότι αντιμετωπίζετε το 

πρόγραμμα και τις επίσημες απαιτήσεις του εκ των προτέρων. Θα πρέπει να έχετε 

ή να προετοιμάσετε σημαντικά έγγραφα εκ των προτέρων και να βεβαιωθείτε ότι 

τα άτομα που εμπλέκονται γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και τα αρχειοθετούν 

κατάλληλα, ώστε να είναι εύκολο να βρεθούν για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης 

για την Κινητικότητα European 

Knowledge Center for Mobility 

παρέχει πολλές πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας των έργων 

κινητικότητας. Οι περισσότερες 

από τις πληροφορίες αναφέρονται 

στη δημιουργία προγραμμάτων 2014 - 2020, αλλά πολλά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

 

 

http://www.eu-mobility.eu/
http://www.eu-mobility.eu/
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Το νέο πρόγραμμα αντιμετωπίζεται 

με ένα  MOOC και συνδυασμένα  

προγράμματα μάθησης, τα οποία 

αναπτύσσονται για τα Ευρωπαϊκά 

Εθνικά δίκτυα για τη Βελτίωση της 

ΕΕΚ European National Networks for 

the Enhancement of VET. Το MOOC 

θα είναι διαθέσιμο έως τον 

Σεπτέμβριο του 2020. 

 

 

2. Βρείτε Έναν Αξιόπιστο Συνεργάτη  
 

Ειδικά όταν αρχίζετε να ασχολείστε με την ευρωπαϊκή κινητικότητα, τίθεται το 

ερώτημα για το πού μπορείτε να στείλετε άτομα. Πρώτον, υπάρχει ένα επίσημο 

κριτήριο: υπάρχουν καθορισμένες χώρες του προγράμματος. Προς το παρόν, όλα 

αυτά είναι κράτη μέλη της ΕΕ και έξι χώρες εκτός ΕΕ. Εδώ θα βρείτε την έγκυρη 

λίστα των χωρών του προγράμματος: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en  

 

Κατά τη διαδικασία διαπίστευσης, δεν χρειάζεται να ορίσετε έναν συγκεκριμένο 

συνεργάτη στη χώρα της επιλογής σας, αλλά είναι καλή ιδέα να αρχίσετε να 

ψάχνετε νωρίς - ίσως ο οργανισμός σας έχει ήδη σχέσεις με ένα συνεργαζόμενο 

σχολείο ή εταιρεία με την οποία θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. 

 

 

Εάν όχι, το Erasmobility προσφέρει 

μια καλή πλατφόρμα για αναζήτηση 

συνεργατών. Εκεί εγγράφονται 

περίπου 1000 οργανισμοί που 

ενδιαφέρονται για αμοιβαία 

ανταλλαγή ή απλώς για αποστολή ή 

λήψη δικαιούχων. 

http://www.enneproject.eu/
http://www.enneproject.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
http://www.erasmobility.com/en/
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Εάν θέλετε να στείλετε εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό, υπάρχουν δύο πιθανοί 

τύποι οργανισμών συνεργατών: 

 Οργανισμοί υποδοχής: Μπορεί να είναι σχολεία, εταιρείες ή άλλοι 

οργανισμοί που προσφέρουν εκπαίδευση στο χώρο εργασίας σε 

εκπαιδευόμενους στον οργανισμό τους. 

 • Ενδιάμεσοι οργανισμοί: Μπορούν να είναι όλοι οι τύποι οργανισμών 

που βοηθούν στην οργάνωση της κατάρτισης στο χώρο εργασίας σε 

εκπαιδευόμενους. Συνήθως φροντίζουν την τοποθέτηση, αλλά και τη 

διδασκαλία, τη διαμονή, τις μεταφορές και όλες τις άλλες πτυχές ενός 

προγράμματος κινητικότητας. 

 

Και οι δύο τύποι οργανισμών μπορούν να είναι καλοί συνεργάτες. Εάν εισέλθετε 

σε απευθείας ανταλλαγή με άλλο σχολείο βάσει αμοιβαιότητας, αυτό είναι ιδανικό 

με πολλούς τρόπους. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι ενδιάμεσοι οργανισμοί 

προσφέρουν μια άνετη μορφή υλοποίησης του έργου, καθώς έχουν εμπειρία με 

το πρόγραμμα και με συμβούλους καθοδήγησης και παρακολούθησης. 

Φροντίζουν όλα τα σημαντικά από την πλευρά της φιλοξενίας και έχετε πάντα έναν 

υπεύθυνο επικοινωνίας. Εάν συνεργάζεστε με ενδιάμεσους οργανισμούς, ωστόσο, 

υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη προσεκτικά: 

 

 τις εμπειρίες και τις δυνατότητες στον επαγγελματικό τομέα των 

δικαιούχων σας (ζητήστε παραδείγματα). 

 απαιτήσεις σε θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών 

δεξιοτήτων, πιστοποιητικών κ.λπ. 

 προσφορές και υπηρεσίες για καθοδήγηση, παρακολούθηση και άλλες 

σημαντικές πτυχές σε σχέση με τη διαμονή. 

 κόστος για τις υπηρεσίες. 
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3.  Προετοιμάστε τους Δικαιούχους 
 

 

Η προετοιμασία είναι σημαντική σε διάφορες διαστάσεις και για διαφορετικούς 

παράγοντες, σε οργανωτικό επίπεδο αλλά και για τους ίδιους τους δικαιούχους. 

Ειδικά αν είναι νεότεροι και λιγότερο έμπειροι στο ταξίδι, η προετοιμασία των 

συμμετεχόντων συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία ενός μέτρου κινητικότητας. Το 

Εγχειρίδιο για την Ποιότητα στην Εκμάθηση της Κινητικότητας από τη Συνεργασία 

της Νεολαίας Handbook On Quality In Learning Mobility by Youth Partnership 

περιγράφει διάφορες αρχές ποιότητας και δείκτες, μεταξύ αυτών αυτά που 

σχετίζονται με την προετοιμασία των δικαιούχων. Αυτό περιλαμβάνει, π.χ., 

πρακτικές διευθετήσεις αλλά και ψυχολογικές πτυχές που συνδέονται με το να 

είσαι μακριά από το σπίτι, καθώς και η διαπολιτισμική συνειδητοποίηση και 

κατανόηση: 

 

“92. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πλήρως τους στόχους και τις μεθόδους της 

δραστηριότητας; 

   93. Οι πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα (πρόγραμμα, 

υλικοτεχνικές λεπτομέρειες) κοινοποιούνται εγκαίρως στους συμμετέχοντες; 

   94. Γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους; 

   95. Είναι εκπαιδευμένοι οι συμμετέχοντες στην επίλυση προβλημάτων και στη 

διαχείριση συγκρούσεων; 

   96. Είναι οι προσδοκίες των συμμετεχόντων ευθυγραμμισμένες με τους στόχους 

και τα μέσα του έργου καθώς και τις συνθήκες στο περιβάλλον φιλοξενίας; 

  97. Έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι συμμετέχοντες για τυχόν 

προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να κάνουν; 

   98. Έχουν λάβει οι συμμετέχοντες επαρκή γλωσσική και πολιτιστική 

προετοιμασία για να διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον 

φιλοξενίας; 

   99. Έχουν προετοιμαστεί επαρκώς οι συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης ψυχολογικών ζητημάτων όπως η νοσταλγία για το σπίτι; 

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
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100. Οι συμμετέχοντες διδάσκονται πώς να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της 

δραστηριότητας στο περιβάλλον;» (28) 

 

Μια καλή επιλογή για 

προετοιμασία είναι να μάθετε 

από άλλους. Το EuroApprentices 

είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

εκπαιδευόμενων ΕΕΚ που έχουν 

συμμετάσχει σε μια κινητικότητα 

Erasmus +. Εργάζονται για να 

ενθαρρύνουν και να 

παρακινήσουν άλλους νέους και εκπαιδευόμενους να ενταχθούν σε ιδρύματα ΕΕΚ, 

να αναλάβουν μαθητεία και να μάθουν με βάση την εργασία και να αποκτήσουν 

μια εμπειρία Erasmus + στο εξωτερικό. Το EuroApprentices δραστηριοποιείται σε 

πολλές χώρες, εκπαιδευμένο και συντονισμένο από την αντίστοιχη Εθνική 

Υπηρεσία. Ελέγξτε τους ιστότοπους της Εθνικής σας Υπηρεσίας ή επικοινωνήστε 

μαζί τους για να δείτε εάν υπάρχουν στη χώρα σας. 

Στον ιστότοπο «Έτοιμοι για την 

περιπέτεια Erasmus +» “Ready 

for your Erasmus+ adventure?”, 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης 

για την Κινητικότητα παρέχει 

στους εκπαιδευόμενους 

πληροφορίες σχετικά με το 

πρόγραμμα χρηματοδότησης 

και τη διαδικασία κινητικότητας, 

αλλά και για διαπολιτισμικά θέματα σε μορφή βίντεο και διαδραστικού κουίζ και 

σχετικά με την επιχειρηματική εθιμοτυπία στις διάφορες χώρες του προγράμματος 

Erasmus +. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Κινητικότητα ασχολείται επίσης σε βάθος με 

το ECVET, ένα εργαλείο για τη διαπίστευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζουν τι θα 

μάθει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος μέχρι το τέλος μιας 

εκπαίδευσης ή εργασίας. Ο ορισμός των αναμενόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων για τον εκπαιδευόμενο θα πρέπει σίγουρα να είναι μέρος της 

προετοιμασίας καθώς και μιας επαγγελματικής προετοιμασίας. Αυτό το βήμα 

http://erasmusplus.eupa.org.mt/networks/euroapprentices/
http://eu-mobility.eu/knowledege-center/are-you-ready/
http://eu-mobility.eu/knowledege-center/are-you-ready/
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γίνεται σε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων, των ιδρυμάτων αποστολής 

και φιλοξενίας: 

1. Ανακαλύπτει τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των εκπαιδευόμενων, 

ελέγχοντας ότι είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών ή το σχολικό 

πρόγραμμα 

2. Συλλογή όλων των πληροφοριών από τους δικαιούχους και διαβίβασή 

τους στον εταίρο υποδοχής: Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα 

βιογραφικό σημείωμα, μια επιστολή κινήτρου με προσδοκίες και επίσης 

πληροφορίες σχετικά με ένα πιθανό πρόγραμμα εργασίας (υπόβαθρο 

εκπαιδευόμενου, πιθανές εργασίες και δραστηριότητες). 

3. Συμφωνία με τον εταίρο υποδοχής στο πρόγραμμα εργασίας: Παράγοντες 

όπως οι εμπειρίες και το υπόβαθρο των δικαιούχων, οι γλωσσικές 

δεξιότητες, οι προσδοκίες και οι επιθυμίες αλλά και εξωτερικές πτυχές 

όπως η εποχικότητα θα το επηρεάσουν. Είναι σημαντικό να είμαστε 

ανοιχτοί για συμβιβασμούς. 

 

Μετά από αυτήν τη διαδικασία αντιστοίχισης, είναι, αφενός, σημαντικό να το 

γράψετε αυτό και να υπογράψετε μια Συμφωνία Μάθησης. Αυτή η Συμφωνία 

Μάθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που ο 

εκπαιδευόμενος αναμένεται να αποκτήσει. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να 

υπάρξει περαιτέρω προετοιμασία βάσει των συμφωνημένων μαθησιακών 

ενοτήτων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον, η διαπολιτισμική και γλωσσική προετοιμασία παίζει σημαντικό ρόλο σε 

αυτό το στάδιο. Οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ δεν 

επισκέπτονται την άλλη χώρα ως τουρίστες, αλλά υποτίθεται ότι ζουν και 

εργάζονται εκεί: όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο μικρή και αν είναι η 

κινητικότητα. Αυτό απαιτεί να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να έχουν μια 

θετική και εποικοδομητική στάση απέναντι στην κουλτούρα και τους κανόνες της 

χώρας υποδοχής» (Youth Partnership 139). 

Το 1ο Εργαστήριο Πατρών δημιουργεί μαζί με τους εκπαιδευόμενους έναν 

ψηφιακό διαπολιτισμικό ταξιδιωτικό οδηγό για: 

 να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τη χώρα και την πόλη όπου θα 

πραγματοποιηθεί η κινητικότητα και να εξοικειωθούν με τη διάσταση της 

διαπολιτισμικής μάθησης, 

 να αυξήσουν τη διεθνή και διαπολιτισμική ανθεκτικότητα των 

εκπαιδευομένων, να κατανοήσουν και να προετοιμαστούν για μια διεθνή 

κινητικότητα, 
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 να αναπτύξουν τις σχετικές γνώσεις προκειμένου να αλληλεπιδρούν 

αποτελεσματικά και κατάλληλα σε διάφορες καταστάσεις, 

 να ευαισθητοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους για τη δική τους κουλτούρα 

και να τους βοηθήσουν να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν άλλους 

πολιτισμούς, 

 να αναπτύξουν μια μεθοδολογία διαπολιτισμικής μάθησης και να 

αποκτήσει διαπολιτισμική ικανότητα, 

 να καθορίσουν τον ρόλο του σχολείου στην προετοιμασία των 

συμμετεχόντων και στην προσαρμογή τους στη χώρα υποδοχής, 

 να κατανοήσουν πώς οι διαπολιτισμικές γνώσεις και δεξιότητες θα 

ενισχύσουν το τεχνικό τους προφίλ και τις προοπτικές σταδιοδρομίας. 

Η δομή και η μεθοδολογία αυτής της προπαρασκευαστικής δραστηριότητας 

περιγράφονται στα συνημμένα παραδείγματα ορθής πρακτικής. Περιλαμβάνει 

έναν συνδυασμό παρουσιάσεων και ομαδικής εργασίας και επιτρέπει την εις 

βάθος μελέτη της χώρας / περιοχής υποδοχής και του πολιτισμού της. 

Το να είσαι σε θέση να επικοινωνείς σε μια γλώσσα lingua franca ή στη χώρα 

υποδοχής είναι απαραίτητο για την επιτυχία της κινητικότητας. Οι οργανισμοί 

αποστολής και υποδοχής πρέπει να 

συμφωνήσουν σχετικά με τις 

γλωσσικές απαιτήσεις. Επιπλέον, 

πρέπει να υπάρχει γλωσσική 

προετοιμασία. Για διαμονή 

διάρκειας τουλάχιστον 19 

ημερών (χωρίς ημέρες ταξιδιού), 

η ΕΕ προσφέρει ένα δωρεάν 

εργαλείο αξιολόγησης και 

εκμάθησης γλωσσών, το Online Linguistic Support OLS. Οι συντονιστές από την 

πλευρά αποστολής λαμβάνουν ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από το OLS με σύνδεση και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στην 

πλατφόρμα. Εάν η διαμονή είναι μικρότερη και το OLS δεν είναι διαθέσιμο, 

υπάρχουν και άλλα, επίσης, δωρεάν εργαλεία γλωσσικής προετοιμασίας. Μια 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση σχεδιάστηκε στο έργο “Ready Study Go Around 

Europe”, που χρηματοδοτήθηκε το 2013 στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης. 

Προσφέρει γλωσσική προετοιμασία για 10 διαφορετικές χώρες. Το δωρεάν 

διαδικτυακό υλικό αποτελείται από περίπου 40 ώρες γενικής εκπαίδευσης 

γλωσσών και 80-140 ώρες ειδικών για τον τομέα διδασκαλίας γλωσσών και 

καθοδήγησης για τον πολιτισμό. Το μέρος που αφιερώνεται στη «Γενική και 

Πολιτιστική Γλώσσα» περιλαμβάνει: 

https://erasmusplusols.eu/
http://www.rsgo.eu/
http://www.rsgo.eu/
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 Χαιρετισμοί και Συστάσεις 

 Αριθμοί και αλφάβητο 

 Φαγητό και ποτό 

 Ψώνια 

 Έκτακτες ανάγκες 

 Ζώντας στη χώρα-στόχο σας - εργασιακή κουλτούρα και διαμονή 

 Ελεύθερος χρόνος / φεστιβάλ 

 Χώρα και άτομα. 

Επιπλέον, υπάρχουν περιεχόμενα για «Κουζίνα και Υπηρεσίες», «Ξενοδοχείο», 

«Αρτοποιείο», «Όχημα», καθώς και «Κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη». 

 

 

4. Υποστήριξη κατά την Περίοδο στο Εξωτερικό 
 

 

Όταν οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε τοποθέτηση στο εξωτερικό, το ίδρυμα 

υποδοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση και επίσης στην 

παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι είστε σε 

τακτική επαφή με τον συνεργάτη υποδοχής σας και τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους. 

Ειδικά εάν στέλνετε ανήλικους ή εκπαιδευόμενους με μειονεκτικό υπόβαθρο, 

συνιστάται να στείλετε μαζί τους ένα συνοδό. 

Για τους περισσότερους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα κινητικότητας είναι η 

πρώτη εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. Επομένως, πιθανότατα θα υπάρχουν 

συναισθήματα όπως ο φόβος και η νοσταλγία για το σπίτι. Ωστόσο, δεν είναι 

ασυνήθιστο για τους εκπαιδευόμενους να επωφελούνται από τις νέες ελευθερίες 

που βρίσκουν μακριά από το σπίτι τους. Είναι μέρος της εμπειρίας ότι οι νέοι θα 

περνούν καλά και θα διασκεδάζουν και— ωστόσο, θα πρέπει να ορίσετε όρια μαζί 

με τους εκπαιδευόμενους και να βεβαιωθείτε ότι σέβονται, ειδικά σε περίπτωση 

πολύ νέων δικαιούχων. 
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Εκτός από την καθοδήγηση, η 

οποία ασχολείται με 

καθημερινές δραστηριότητες 

και προβλήματα, η 

επαγγελματική 

παρακολούθηση είναι επίσης 

σημαντική. Ρίξτε μια ματιά σε 

αυτό το βίντεο video που 

δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Κινητικότητα για να 

αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα.  

Η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να παρατηρηθεί και να καταγραφεί. Επίσης εδώ, 

το ECVET είναι ένα καλό εργαλείο. Προετοιμάστε, για παράδειγμα, ένα 

ερωτηματολόγιο με βάση τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που 

ορίστηκαν προηγουμένως και ζητήστε από την εταιρεία υποδοχής να δώσει 

πληροφορίες. Μαζί με τις παρατηρήσεις και τις πληροφορίες από τους 

εκπαιδευόμενους θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. 

 

5. Συνέχεια 
 

 

Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να σκεφτούν τι έχουν μάθει μετά την επιστροφή 

τους και να αξιολογηθεί ολόκληρη η εμπειρία. 

Η αξιολόγηση αναφέρεται, αφενός, στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους: Έχουν 

επιτύχει τους καθορισμένους στόχους τους; Ωστόσο, αναφέρεται επίσης στη 

διαχείριση έργου και στην ποιότητά του. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ 

των εταίρων, την προετοιμασία και την υποστήριξη των εκπαιδευομένων, την 

τεκμηρίωση και τη διαχείριση έργων, κ.λπ.. 

Οι περιόδοι συζήτησης και τα ερωτηματολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την αξιολόγηση των εμπειριών των συμμετεχόντων, ειδικά αμέσως μετά την 

επιστροφή για να δουν τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο και τα άμεσα οφέλη. 

Ωστόσο, για να αποτυπώσετε την πραγματική προστιθέμενη αξία, συνιστάται μια 

αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου μετά από 3-6 μήνες μετά την 

επιστροφή, ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε τι πραγματικά χρησιμοποιούν οι 

συμμετέχοντες στην κινητικότητα στην καθημερινή τους πρακτική. Αυτό μπορεί να 

αναφέρεται σε επαγγελματικές αλλά και γλωσσικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0-WblW4ezlA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0-WblW4ezlA&feature=emb_logo
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Οι μέθοδοι μπορούν να είναι παρατήρηση αλλά και γύροι συζητήσεων και 

ερωτηματολόγια. 

Δείκτες για τη μέτρηση του αντικτύπου μπορεί να είναι: 

 Για επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες:  

- καλύτερη γνώση σχετικά με τα σχετικά θέματα 

- βελτιωμένες πρακτικές εφαρμογές 

 Κοινωνικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ικανότητες  

- ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας 

- να είναι πιο προληπτικοί και να έχουν κίνητρα στα μαθήματα 

- βελτιωμένη δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, ομαδική 

εργασία κ.λπ. 

- βελτιωμένες δεξιότητες ξένων γλωσσών, ειδικά στην ομιλία 

- Ευρωπαϊκή διάσταση: Κατανόηση του εαυτού του ως Ευρωπαίου 

πολίτη, καλύτερη διορατικότητα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του 

θέματος 

Παραδείγματα ερωτηματολογίων μπορείτε να βρείτε στο “Evaluation-Αξιολόγηση”- 

στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γνώσης για την Κινητικότητα. 

Για να παρακινήσετε τους εκπαιδευόμενους (και να συμβάλλετε στη διάδοση των 

έργων), είναι καλή ιδέα να τους δώσετε την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις 

εμπειρίες τους. Οργανώστε μια έκθεση φωτογραφιών με μαρτυρίες για το σχολείο 

σας, ζητήστε τους σύντομα βίντεο και κόψτε τα σε μια συνεκτική ταινία, σχεδιάστε 

μια δημόσια παρουσίαση των πιστοποιητικών Europass ή δημοσιεύστε ένα άρθρο 

στη σχολική εφημερίδα. Οι συμμετέχοντες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και 

αυτό πρέπει να αναγνωριστεί με πολλούς τρόπους. 

Τέλος, αμφισβητήστε τη δική σας απόδοση και βγάλτε συμπεράσματα για 

περαιτέρω έργα. Να είστε αυτό-κριτικοί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και να 

ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να ανατροφοδοτήσουν και για προτάσεις για 

τη βελτίωση της διαχείρισης έργων. Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μια 

ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και, αν είναι απαραίτητο, ανώνυμα. Οι εκπαιδευόμενοι 

δεν θα πρέπει να φοβούνται τις συνέπειες εάν ασκούν κριτική. Μόνο τότε, 

μπορείτε πραγματικά να εξαγάγετε συμπεράσματα και να βελτιώσετε τη δουλειά 

σας όσον αφορά τα σχέδια καλής κινητικότητας. 

 

 

 

http://eu-mobility.eu/knowledege-center/organisation/implementation-2/
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http://www.rsgo.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://www.enneproject.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-AT01-KA202-000975
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-AT01-KA202-000975
http://www.rsgo.eu/


 

74 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 

ANNEX 1. COUNTRY RESEARCH  
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ANNEX 1.1 VOCATIONAL EDUCATION 

Vocational education aims at providing professional competence in a particular 

profession, so that its graduates can adapt to modern job market conditions, thereby 

avoiding unemployment and social exclusion.  

Despite the efforts of many governments, to develop and promote vocational training, 

it remains undervalued by parents and students. In many countries, among them 

Spain, France, and Greece, parents and students consider VET as a secondary choice 

for low-performing students from disadvantaged backgrounds. In France, it is marked 

by strong social and gender inequalities, and in Spain, it is seen as an alternative to 

early school leaving. VET has a higher dropout rate than general education. For 

example, in Greece, 12-14% of VET students’ dropout, compared with 2-3% of general 

education.  

In numbers, in Greece, only 30% of the students attend VET centres, in Germany, it is 

50%, and in France, 25% of the students are trained through apprenticeship. Spain has 

the worst rates of enrolment in mid-level VET with 12% compared to the average of 

26% in the OECD countries.  

The situation varies in the different countries studied. Spain introduced a dual 

vocational training, which has multiplied the number of the students involved in 

medium-level VET by more than 3.5 times, and those involved in higher-level VET by 

2.5 times. On the other hand, although in France, vocational education plays a 

significant role, the number of apprentices has been decreasing since 2008, while 

higher education has increased.  

In Germany, VET has a long tradition and it is well established in comparison with 

other European countries. Vocational orientation is embedded in the secondary 

school curriculum to ensure a smooth transition from school into the labour market. 

Formal training is required for about 330 occupations, and apprenticeships are offered 

in public and private companies as well as in liberal professions. The certificates are 

standardised so that the qualifications are comparable and transferable in the entire 

country.  

The educational sector developed significantly in Cyprus after the independence of 

the island and with the growth of the island's economy. There is both government-

regulated VET provision that leads to defined VET qualifications and VET programmes 

that do not lead to a formal qualification but to professional development and 

upskilling, available for anyone who wants to study, employees, the unemployed, 

other vulnerable groups in public and private sectors. 
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In all the countries, vocational education integrates theoretical-practical contents and 

is organised in three training cycles: initial, medium and higher. The offer of 

professional training is quite extensive, including specialties in the fields of health, 

administration and management, computer and communications, electricity and 

electronics, hotel and tourism and transport and automotive technology.  

In Germany, the companies provide the practical training for the apprentice for 3-4 

days a week on average and the remaining 1-2 days a week the students go to 

vocational school to learn the theory. The company covers the costs of the 

apprentices' on-site training. It pays them a wage, which may vary depending on the 

business and company and is gradually increased during the apprenticeship. The 

training at the vocational school is free. In Cyprus, in the third year of their studies, 

the students in the practical pathway have the opportunity to place in enterprise for 

one day a week.  

After vocational training, besides having excellent employment prospects, students 

that have obtained their diploma can access higher education. In Germany, a 

successful apprenticeship serves as an alternative university entrance qualification. In 

Greece, the certificate awarded by a Vocational High School is equivalent to a high 

school certificate, both for access to higher education and for recruitment in the public 

sector. In Cyprus, the certificate is equal to the secondary general education school.  

 

ANNEX 1.2 PROFILE OF A VET STUDENT WITH FEWER OPPORTUNITIES  

The social background of the VET student 

Research shows that in all European countries, vocational education attracts more 

lower-performing students than general education, mainly due to their socio-

economic status. 

In Spain, vocational training has been linked for many years to an image of the social 

disrepute reflected in the levels of enrolment compared to university higher 

education. Historically, vocational training has been known as studies exclusively for 

the less able or second-class students.  

The sociology of vocational students in France demonstrates the dominance of socio-

professional disadvantaged parents. Likewise, the origin of immigration and the 

associated areas of habitat corroborate a clear segmentation of society. 25% of 

students on average are identified as having social or economic difficulties. 

In Greece, about half of students declare their choice of vocational-technical training 

is motivated by fear of failure in high school. However, most of the students have 
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other problems, such as low socio-economic origin, family problems, learning 

difficulties, low self-esteem, lack of basic knowledge from school and low 

expectations of students, parents and the environment. The majority of foreign 

students (70/80%) residing in Greece also attends vocational education. On the other 

hand, some positive features of VET students could facilitate learning in vocational 

education but are not systematically exploited, such as inclinations, competencies and 

interests, oriented to aspects of vocational training.  

Studies suggest that in Germany, social mobility is crucially tied to the social status of 

the family. This means that trainees who come from low-education and low-income 

backgrounds are more likely to receive a lower education degree and remain in a 

smaller income occupation. This is also because children from these families cannot 

rely on networks that would enable them to move up the social ladder.1 

Gender Balance  

In Spain, the distribution by sex is balanced in the medium and higher levels of VET, 

but there is a significant difference in the basic grade with men constituting 71.1% of 

students. 

An analysis based on professional fields show differences in percentages, and there 

are professional fields where women represent a high percentage, such as personal 

image, sociocultural and community services, and healthcare. On the contrary, men 

are the majority in more technical fields, such as transport and maintenance of 

vehicles, electricity and electronics, mechanical manufacturing and IT and 

communications. 

In Germany, in 2019 only 36.1% of the VET students were women. While male trainees 

tend towards the dual education system, women are more likely to enter a school-

based education programme, since trainings for occupations that are traditionally 

women-dominated, as in health, education, and social services, are offered in this 

form.2 The most popular occupations among men are motor vehicle mechatronics 

technician, industrial mechanic, and electronics technician. For women, the three 

most popular vocations are office management assistant, medical assistant, and 

dental assistant.3 

Age Range 

                                                                 
1 https://www.zeit.de/2018/11/chancengleichheit-bildung-soziale-herkunft-familie-
urgrosseltern-studie 
2 https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf 
3 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-
Kultur/Berufliche-Bildung/Tabellen/liste-azubi-rangliste.html 

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Berufliche-Bildung/Tabellen/liste-azubi-rangliste.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Berufliche-Bildung/Tabellen/liste-azubi-rangliste.html
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In Spain, to analyse the age of the students enrolled in Vocational Training, the three 

levels of Vocational Training are taken into consideration: In Initial and Medium-level 

vocational training, the majority of the students are 16 (51.3%). Regarding the Higher 

level, 51.9% of students who enter these studies are between 18 and 21 years old. A 

significant percentage of students who enter VET are over 30 years old (17.4%), while 

only 5.3% of students are 40 years or older. In Germany, in 2015 the median age of 

trainees starting their apprenticeship was 19.7 years. The median age at the end of 

the training was 22.4 years.4  

 

ANNEX 1.3  LEGISLATION AND REGULATIONS RELATED TO 

INTERNATIONAL MOBILITY OF VET STUDENTS   

In Germany, according to the Chamber of Commerce, since 2005 it has been possible 

to conduct parts of the vocational training abroad. The legal framework for this is 

regulated in the Vocational Training Act in §2 Paragraph 3. The Act states that "parts 

of vocational training may be conducted abroad if this serves the training objective". 

The total duration of the placement may not exceed one quarter of the training 

period stipulated in the training regulations. 

The government of Cyprus established the Foundation for the Management of 

European Programmes for Lifelong Learning, the CY NA, on January 2007 following 

decision 64.892/2007, to promote the participation of Cypriot citizens and 

organisations in the European LLP5. According to the EU Mobility Scoreboard - Higher 

Education Background Report, no policy framework defines and sets guiding principles 

for cross-border learning mobility in Cyprus. Cross-border learning mobility in Higher 

Education, but also in all levels of education in Cyprus, takes place mainly through 

the Erasmus+ Programme and for this reason, mobilities under this framework follow 

the Erasmus+ Guide.  

The Greek legislation that refers to the international mobility of VET students is 

described under legislation 625 / 27-02-2020 / B / FEK (Decision: No 20883/25735 / 

H1) "Framework for the implementation of the ERASMUS + Programme, Participation 

and Movement Process".  

In Spain, VET currently allows the student to do internships abroad, FCT module 

(training at the workplace), to gain in-depth knowledge of the company in other 

countries, as well as to obtain qualifications recognised at a European level. The 

                                                                 
4 https://www.bibb.de/datenreport/de/2017/63477.php 
5 Erasmus+, 2014. Foundation for the Management of European Lifelong Learning 
Programmes: http://www.erasmusplus.cy/en/IDEP-Dia-Biou-Mathisis 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97c912df-b535-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97c912df-b535-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.erasmusplus.cy/
https://www.bibb.de/datenreport/de/2017/63477.php
http://www.erasmusplus.cy/en/IDEP-Dia-Biou-Mathisis
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internship abroad is regulated by agreements between the regional administrations 

and the educational centres and within the framework of SEPIE, through the Erasmus+ 

Programme, which supports the acquisition of the professional experience abroad, 

new skills, and languages. Most of the students participate in the Erasmus+ 

Programme to complete the training at workplace module: around 400 hours spread 

over about three months in the host country, although placements can range from 

two weeks to 12 months. 

In France, the internships abroad, PFMP module (Périodes de formation en milieu 

Professionnel) is regulated at the national level. Funding is distributed through the 

Erasmus + programme. Students do their 4-week professional training period: around 

140 hours in the host country. 

Apart from Germany, none of the other countries in this research has specific national 

regulations for vocational training abroad, besides the Erasmus+ Programme for 

international mobility. 

 

ANNEX 1.4 EDUCATIONAL PRACTICES  

How to motivate young people to stay in VET education  

To promote vocation studies, it is necessary to emphasise the aspects a professional 

training is focused on as well as to highlight its positive points and advantages 

compared to other types of training, Among the benefits, the following stand out: 

- The short duration of the studies, based on training cycles, with qualifications 

acquired, can encourage students’ choice of VET as an alternative to university 

studies. 

- The curriculum of VET is mainly focused on laboratory lessons rather than on 

general knowledge lessons so that students familiarise themselves easier with the 

training process, which motivates them to reveal their talents or aptitudes.  

- The internship at workplaces also means direct contact and transition to the 

labour world, which allows to acquire practical knowledge and increase their 

employability. 

- European mobility programmes under KA1 can be highly interesting. As it is 

addressed to vocational students, it can be a strong incentive for them in order 

not to abandon their studies because they have the chance to travel, experience, 

and work. 



 

80 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 

- The level of difficulty is distributed through three levels: Initial VET, Medium-Level 

VET, and Higher-Level VET. This allows students to go through studies gradually 

and choose the qualifications they want to obtain.  

Motivation can help learners to build their capabilities and interest in education and 

training. These activities are more important, especially for people that are highly 

disengaged from education and at-risk students showing signs of low motivation. 

Some strategies to motivate trainees: 

- Respectful and appreciative interaction 

- Clear communication with a clear indication of expectations 

- Praise and constructive feedback 

- Setting realistic goals and avoiding under- or overtaxing 

- Clarifying the transparency and meaning of the respective task 

- Transferring responsibility to the trainee 

- Variety tasks to avoid boredom 

- Appealing teaching and learning formats 

- Providing extracurricular activities to engage and motivate learners, such as 

artistic activities, sporting activities, school-related nature activities, active 

citizenship activities etc. 

- Providing activities that are outside the formal learning environment to 

promote interaction with peers, teachers, or other staff outside a formal 

learning environment. The main objective is to ensure that the young person 

can enjoy an activity in a group, promoting his or her sense of belonging. 

- Ensuring that activities promote personal and social development e.g. a forum 

for young people to discuss and express their opinions. 

It is also important to motivate the trainers; they need to be taken seriously and 

respected. A good working atmosphere and appropriate remuneration are also very 

important.  

How to help students interpret and understand other cultures  

It is critical to provide young people with the skills necessary to interpret and 

understand diversity and cultures positively and respectfully. This requires positive 

interaction with different inclusive groups, regardless of their ethnicity, (dis)ability, 
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religion, sexual orientation, skin colour, socio-economic background, appearance, 

educational level, languages used, etc.  

International mobility during their vocational studies can be a good opportunity for 

this. Prior preparation of students will encourage the development of attitudes 

necessary for positive interaction. International mobility in VET offers young people 

the chance to get to know first-hand the reality of other cultures, integration, and 

practical knowledge; it can create a common understanding among young people and 

promotes their intercultural and social skills. 

 

 

 

Procedures before, during, and after international mobility  

BEFORE THE INTERNATIONAL MOBILITY 

The sending organisation is responsible for: 

- Recruiting of the participants through an open call. Participants will be the 

candidates selected after the interview and revision of CV and corresponding 

documents. Participants of mobility will have to agree with the terms, such as 

timeframe, responsibilities, financial participation, etc. If a participant is 

underage, a permission or agreement letter must be signed by the parents.  

- Preparing the participants for mobility. Inform them about the mobility 

programme and what to expect regarding tutors, tasks, working and living 

conditions, free time. The preparation also includes a meeting with all parts 

involved—parents, coordinators, previous year mobility participants, etc.—

and linguistic, cultural and other kinds of preparation: pedagogical, 

sociological, psychological, etc. 

- Organising the logistics: travel to the host partner's country, which includes 

the air ticket, insurance, and the transfers to and from the airport. Participants 

will be informed about the travel documents required to travel abroad. The 

participants' stay will be organised in cooperation with the host partner who 

will also be responsible for providing their daily meals. 

Preparation should start 3-4 months before the participants' departure: all necessary 

documents such as application forms, Europass, CV in the language of the host 

company, contract, the participant responsibilities contract, a training agreement, 
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grant agreement/financial obligations, pre-filled certificate, insurance documents, 

and work programme, tasks, sector requests should be prepared in advance. 

DURING THE MOBILITY 

The host organisation will design a responsible person to supervise the participants. 

Continuous monitoring and evaluation ensures accountability, quality, task 

distribution, and that working and living conditions meet the agreements set before. 

For the progress of placements and the smooth running of the programme, the 

accompanying teachers will maintain regular contact with the host organisation by 

surveying the participants at the workplaces. The participants' progress will be 

assessed by evaluating them through a set of indicators closely linked to the learning 

outcomes they are supposed to achieve.  

AFTER THE MOBILITY 

The sending organisation issues certificates of successful accomplishment and fulfils 

all obligations for the issuance of Europass Mobility Certificates. It will also complete 

the evaluation process following the ECVET system.  

It is necessary to get feedback, both positive and negative, analyse and prepare 

evaluation with the issues to be improved for next mobilities and how to deal with 

things that did not work correctly. 
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Conclusions 

Based on the evidence presented in this document, the following conclusions can be 

drawn:  

Vocational training is a perfect way for young people to find their vocation and enter 

the labour market. Among its advantages are the wide range of the training offer, its 

short duration compared to university studies, its adaptability to the changing needs 

of the labour market, and the excellent professional prospects it provides.  

Young people need to be motivated to study vocational training as, according to 

Cedefop, most jobs in the future will require professionals with an intermediate level 

of vocational training.  

Moreover, studying vocational training does not close the door to university in the 

future, as a high degree of VET is comparable to general education and allows access 

to university. 

Unfortunately, VET education is highly discredited in most of the research countries, 

except for Germany, with a long tradition in VET, where it is more integrated into 

society. In the other countries, VET education remains an option undervalued by 

parents and students.  

Students who choose VET are afraid of failing in high school; furthermore, most of the 

students have other problems, such as low socio-economic origin, family problems, 

learning difficulties, low self-esteem, lack of basic knowledge from school and low 

expectations of students, parents and the environment. Many also have an 

immigration background. 

From a policy point of view, the situation varies significantly from one country to the 

other. Germany has the best situation, with a long tradition in VET and 50% of VET 

students. In other countries, such as Spain, Cyprus, and Greece, the government is 

committed to vocational training and is making efforts to improve the offer and quality 

of teaching. Finally, in France, where vocational training was very important in the 

past, the number of students has decreased since 2008. 
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https://www.cedefop.europa.eu/da/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-

leaving/intervention-approaches/building-motivation-learn 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4118_en.pdf 

https://www.cedefop.europa.eu/files/9084_en.pdf 

https://www.descubrelafp.org/proyecto/reflexiones-sobre-fp-

espana/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=fb1cf47330daeef2

7805f021db83fbf0  

https://www.descubrelafp.org/proyecto/reflexiones-sobre-fp-

espana/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=fb1cf47330daeef2

7805f021db83fbf0  

https://www.deutschland.de/en/topic/knowledge/overview-of-the-german-school-

system 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/youth-inclusion-diversity-strategy_es.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/youth-inclusion-diversity-strategy_es.pdf
https://ec.europa.eu/spain/education/mobility-programmes-for-students_es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97c912df-b535-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97c912df-b535-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.bibb.de/en/39.php
https://www.bibb.de/en/46.php
https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/dual-system-of-vocational-training-germany.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/dual-system-of-vocational-training-germany.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.cedefop.europa.eu/da/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/building-motivation-learn
https://www.cedefop.europa.eu/da/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/building-motivation-learn
https://www.cedefop.europa.eu/files/4118_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9084_en.pdf
https://www.descubrelafp.org/proyecto/reflexiones-sobre-fp-espana/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=fb1cf47330daeef27805f021db83fbf0
https://www.descubrelafp.org/proyecto/reflexiones-sobre-fp-espana/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=fb1cf47330daeef27805f021db83fbf0
https://www.descubrelafp.org/proyecto/reflexiones-sobre-fp-espana/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=fb1cf47330daeef27805f021db83fbf0
https://www.descubrelafp.org/proyecto/reflexiones-sobre-fp-espana/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=fb1cf47330daeef27805f021db83fbf0
https://www.descubrelafp.org/proyecto/reflexiones-sobre-fp-espana/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=fb1cf47330daeef27805f021db83fbf0
https://www.descubrelafp.org/proyecto/reflexiones-sobre-fp-espana/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=fb1cf47330daeef27805f021db83fbf0
https://www.deutschland.de/en/topic/knowledge/overview-of-the-german-school-system
https://www.deutschland.de/en/topic/knowledge/overview-of-the-german-school-system
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https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fb152f50-0897-4a62-b26c-

8a6a7955a8df/nota-14-15.pdf  

https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/20/retos-movilidad-internacional-fp-

19092/  

https://www.eduserver.de/VET-in-Germany-a-role-model--10860-en.html 

https://www.erasmusplus.cy/uploadfiles/IDEP/Calls/2018/programme_guide_en_20

18.pdf 

https://www.euroinnova.edu.es/13-6-19/PRACTICAS-FP-EN-EL-EXTRANJERO  

https://www.frankfurtmain.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/auslandsaufe

nthalt/index.html 

https://www.ieaa.org.au/documents/item/397  

https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario18/anu18_03educa.pdf  

https://www.make-it-in-germany.com/en/study-

training/training/vocational/system/ 

https://www.refernet.es/docs/default-

source/informesactividades/informe_nacional _2018_ES.pdf 

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-

resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/  

https://www.socialconnectedness.org/de-stigmatizing-career-and-technical-

education/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=364&v=sXhSRoSFxuU&feature=e

mb_logo 

  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fb152f50-0897-4a62-b26c-8a6a7955a8df/nota-14-15.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fb152f50-0897-4a62-b26c-8a6a7955a8df/nota-14-15.pdf
https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/20/retos-movilidad-internacional-fp-19092/
https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/20/retos-movilidad-internacional-fp-19092/
https://www.eduserver.de/VET-in-Germany-a-role-model--10860-en.html
https://www.erasmusplus.cy/uploadfiles/IDEP/Calls/2018/programme_guide_en_2018.pdf
https://www.erasmusplus.cy/uploadfiles/IDEP/Calls/2018/programme_guide_en_2018.pdf
https://www.euroinnova.edu.es/13-6-19/PRACTICAS-FP-EN-EL-EXTRANJERO
https://www.frankfurtmain.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/auslandsaufenthalt/index.html
https://www.frankfurtmain.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/auslandsaufenthalt/index.html
https://www.ieaa.org.au/documents/item/397
https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario18/anu18_03educa.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/en/study-training/training/vocational/system/
https://www.make-it-in-germany.com/en/study-training/training/vocational/system/
https://www.refernet.es/docs/default-source/informesactividades/informe_nacional%20_2018_ES.pdf
https://www.refernet.es/docs/default-source/informesactividades/informe_nacional%20_2018_ES.pdf
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/
https://www.socialconnectedness.org/de-stigmatizing-career-and-technical-education/
https://www.socialconnectedness.org/de-stigmatizing-career-and-technical-education/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=364&v=sXhSRoSFxuU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=364&v=sXhSRoSFxuU&feature=emb_logo
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ANNEX 2.1 MOTIVATIONAL STRATEGIES AND ACTIVITIES  
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Good Practice 1 - France 
Consider professional skills as a language in its own right 

 
Author: Lycée Professionnel Desgranges France 
 
Here we will try to show how vocational skills, worked on in vocational school, can be 

happily used fully as an international language. 

Over the past 15 years and through the various mobility schemes of our students, we 

have become convinced that the professional skills developed during the course of 

teaching (in the form of theoretical courses, tutorials and practical work), but also 

during periods of training in a professional environment, form a good basis for a 

language between professionals, outside the classical field of lexical language and 

cultural or even intercultural traits. It can even be considered that beyond the gestures 

of the professionals recognizable throughout Europe, one can even rely on a certain 

affinity agreement, due to the proximity of the profession(s).  As the first powerful 

professional organisations were created around professions and the corporatism of 

functions, these facilitating elements can be used throughout the student mobility 

process. With the benefit of numerous and meaningful experiences, we organise 

ourselves very early on around these concepts. 

Before mobility: 

 Value their professional skills: mobility must favour even those pupils who 
will not leave. Workshops around some practical work will therefore be set 
up by videoconference between vocational education students from both 
countries, without systematic translation support. The English teacher will 
accompany these sessions, without necessarily intervening much. The pupils, 
often not very gifted for foreign languages, discover that they manage to 
understand the pedagogical sequence, without going through the linguistic 
translation box. 

 Reassure the teachers: professional teachers do not always have a high level 
of language skills either, and the professional affinity quickly breaks down the 
language barrier and our teachers feel capable of exchanging ideas about 
technical work situations. This creates an additional motivation that will 
make the next steps much easier. 

 The associated vocational school is also a winner from the outset, through an 
international approach, even if there is no immediate reciprocity in mobility. 
The work around the choice of companies adapted to each of our students' 
profiles is thus worked well in advance. 

 Translation of the relevant parts of our students' pedagogical references is 
then transmitted to the companies. 
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 For the choice of the students who are going on mobility, the professional 
competence is more valued than the linguistic competence. The student's 
ability to open up to others is nevertheless present. 
 

During mobility 

 The teacher of our corresponding high school is involved from the arrival of 
our students on their future mobility site, and accompanies them in the steps 
of placement: introduction in companies, signing of agreements, transfer of 
civil liability and health insurance, etc. He is certain of the professional skills 
of our students, because he trusts that we report accurately the skills 
validated. 

 At the beginning of the job, the companies, from the manager to the agents, 
our student will have a warmer welcome than he will be a professional of the 
party. A trust between professionals will be quicker than for more generalist 
training, as local staff will remember very well their own language difficulties. 

 In their daily work, our students quickly realize that there are few technical 
differences between the training courses they have done in France and those 
they have done abroad; they realize that the basics of the job are transversal, 
far beyond borders. This has been verified regardless of the professions we 
have worked in: electricians, computer specialists, audiovisual technicians, 
but also refrigeration technicians, carpenters, etc. 

 Companies are also valued, finding that their professional skills are applicable 
internationally, something they may not have perceived before. This gives 
them a slightly different stance. Exchanges of execution plans and final 
validations of work can often be done without non-technical language, which 
is also why long hours of professional language work can often be avoided. 
Students and their tutors know what they are talking about and can often do 
without translation. 
 

After mobility 

 Our students prepare two reports that they will support: one for the pure 
professional part, and one for the optional mobility test. A return time with 
their classmates, their teachers, whether or not they have participated in the 
mobility, is thus set up.  

 Depending on the year, we will have time to complete an exchange with the 
teachers of our corresponding high schools and their classes, otherwise we 
do a sequence at the beginning of the school year, but then the students 
have changed. 

 The teachers also try to plan common activities at a distance, and these 
experiences have undoubtedly facilitated their pedagogical approach during 
recent events related to COVID. 
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Good Practice 2 – Cyprus  
STAR: StoryTell A Right- Youth Exchange 
 

Author YEU Cyprus (NGO) 

Place and Date 2nd- 11th of September 2019, in Dymes village in 

Cyprus 

Target group of learners Young people (diverse group) 
 

Institutions involved   Sdruzenie Aktivno Balgarsko Obshtestvo 

(Bulgaria) 

 MTÜ Risti-Rästi (Estonia) 

 United Societies Of Balkans Astiki Etaireia 

(Greece) 

 Armenian Progressive Youth 

 Cross Culture Youth Group (Egypt) 

 Youth Initiative of Cities (Ukraine) 

Goals and objectives 
 
The overall aim of the project was to improve the level of awareness of young people, 

including marginalised youth and to explore the concepts of human rights 

(discrimination, social inclusion) through the art of storytelling and by making video.  

Objectives: 

1) To increase awareness about the human rights education and its importance in 

participants’ countries 

2) To develop participants’ skills to be able to search and learn about social issues 

and inclusion 

3) To promote intercultural values and diversity through inter-religious dialogue 

and intercultural skills 

4) To provide participants with a deepened self-knowledge and develop their 

communication in English 
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Description  

The fact that the project was to bring together countries and cultures from different 

religious and cultural background, and in order to reach and accomplish the aims of 

the project, the trainers used non-formal educational activities. Ice-breaking activities 

using games and tools to make their stay even more interactive and funny.  

The participants had the opportunity to gain and equipped with digital competences 

and skills, including storytelling techniques and video editing.  

The activities of the training were mainly experiential and formed by workshops on 

human rights awareness, contact with locals in the village and in Limassol, workshops 

based on creativity, photography, filming as well as techniques on creating stories.  

In addition, the participants had the opportunity to have leisure time activities related to 

European traditions, as culture nights have been organised.  

Motivational strategies and methods 
 

- Teamwork 

- Networking 

- Financial incentive: the costs of the mobility for the participants were covered 

(travel and accommodation costs). 

Evaluation and feedback  
  
The participants had the opportunity on the last day of the project to discuss what 

they have learnt during their stay in the village and during the project and to evaluate 

themselves by writing down their thoughts.   

Furthermore, the SCALE method has been used by the organisers, where participants 

evaluated as a group from 1 to 10 how satisfied they were from the project. An 

individual evaluation also took place, and each participant had to fill up a 

questionnaire mentioning what they like, some improvements and what they have 

learnt during the training.  

Certified by  YouthPass 
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Link to the source  https://cyc.org.cy/en/star-storytell-a-right-youth-exchange/ 

https://yeucyprus.wixsite.com/star 

https://cyc.org.cy/en/star-storytell-a-right-youth-exchange/
https://yeucyprus.wixsite.com/star
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Good Practice 3 – Cyprus  
 
Summers Schools for Empowering and Mobilizing Students  
 

Author Organisation for youth 

Duration July 2019 (but it was the third time/ summer 

that this summer school took place).  

Target group of learners Students of the 3rd Gymnasium and the A’ & B’ 
Lyceum and Technical Schools (ages of 14-17) 

 

Institutions involved  Youth Information Centers (Nicosia, Larnaca, 

Limassol, Ammochostos, Paphos).  

Objectives 
 
The Students’ Empowerment and Motivation Summer Schools aimed at 

developing the young participants’ skills to contributing to their personal, social 

and professional development to become more efficient as students and as a 

result more active citizens in the society. 

Description  

The summer schools were held in Youth Information Centres buildings and lasted 

two weeks. The summer schools were attended by numerous participants and 

students (approx. 80 students) who participated in various events, workshops, 

fieldtrips and developed skills that help them be more effective at schools and 

more active citizens.  

There were held different activities, and experiential workshops. Through 

discussions and debates, the students had the opportunity to exchange ideas 

regarding various issues that concern the youth today (racism, environment etc.)  

for stress management, bullying, photograph, upcycling and career guidance 

advice.   

In addition, within the program of the school, the youth workers organised field 

trips- educational trips within Cyprus.   
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The students/ participants had the opportunity through different series of 

themes (offered through interactive workshops, games, discussions, 

experimentation etc.) to develop their social skills, to become more creative, deal 

with several problems such as stress and violence, mature their business ideas 

etc. 

 

Motivational strategies and methods 
 

- Networking 

- Teamwork 

- Financial Incentive: The costs of participation is very low (10-20 euros, 

and free for those who are coming from lowest economic classes) 

Evaluation  There was no formal or written evaluation. 

Learners were asked to discuss 

Certified by   Youth Board of Cyprus 

Link to the source  https://onek.org.cy/summerschool/ 

https://www.eryica.org/news/2019/10/7/a-different-

kind-of-summer-school-in-cyprus 

 
 
 
 
 
 
  

https://onek.org.cy/summerschool/
https://www.eryica.org/news/2019/10/7/a-different-kind-of-summer-school-in-cyprus
https://www.eryica.org/news/2019/10/7/a-different-kind-of-summer-school-in-cyprus
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Good Practice 4 – Spain  
 
TODO FP.es: Internship experiences 

 

Author Ministry of Education and Professional Training 

of Spain  

Place  EU-wide platform  

Target group  VET Centres, VET educators, VET students 
 

Institutions involved  Instituto Nacional de las Cualificaciones, Aprende 

a lo Largo de la Vida, European Social Funds, 

SpainSkills, Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado 

Goals and objectives 
 
The platform is created with the aim of promoting the VET education and 

internships in Europe. To do so, the Ministry has developed an online resource that 

contains information about different types and areas of VET education and training 

available for the VET students in Spain. Moreover, the platform hosts a collection of 

experiences of Spanish students who have participated in the internship abroad and 

of those foreign students who have done their internships at the companies in Spain 

to encourage VEY students and educators to take part in international mobilities. 

Description  

The videos are filmed and presented by the students themselves. During the 

presentation, the students explain: 

- what they are they studying,  

- which company/organisation they do internship at,  

- what their tasks are.  

They also show the place of living during the internship, describe living conditions, 

and explain what they do in their free time.  
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Moreover, they share their experience on positive and negative things of a mobility 

abroad and give their recommendations.  

Motivational strategies and methods 
 
Personal experiences of the students taken part in the internships abroad. Students 

can learn about the experiences of VET learners the benefits and challenges of 

Erasmus+ international mobility, get to know more about various European cities, 

people, and experiences, which allows those who watch the videos to identify 

themselves with the participants of international mobilities.  

Feedback  
  
Personal feedback of the parfticipants of international mobilities can be found here: 

http://www.todofp.es/sobre-fp/formacion-en-centros-de-trabajo/fct-en-

europa/experiencias-de-movilidad/experiencias-de-estudiantes-en-practicas.html 

Certified by   Internships done abroad is mainly organised 

through Erasmus+ projects and certifed by 

YouthPass/EuroPass certificates 

Link to the source http://www.todofp.es 

 

 
  

http://www.todofp.es/
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Good Practice 5 – Germany 
Flipped Classroom 

 
Author Mareike Oesterwind, Nina Toller 

Place and Date Deutsches Lehrerforum 2016 (German Teachers’ 

Forum 2016) 

Target group of learners VET Students 
 

Goals and objectives 
 
- Encouraging interaction among students. 

- Shifting the theory to self-study at home. 

- More space for interactive collaboration and exercises. 

- Depending on the interest of the students: development of their own further 

explorations. 

Description  

Through a so-called "inverted" teaching, the teacher acts in the background and 

the students work on the contents independently. The teacher is only the 

moderator. The advantage is that the students can set their own learning pace. This 

concept is based on 4 pillars:  

F – Flexible Environment 

L – Learning Culture  

I – Intentional Content  

P – Professional Educator 

In this concept, the learning content is provided in edited form by the teacher. This 

is usually in the form of a video in which the teacher appears. The students then 

have to deal with the theory of the subject at their own pace, outside the 
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classroom. In the classroom, the students should only deepen, practice, and discuss 

the content, as this is often more important and is not given enough attention. 

 
Motivational strategies and methods 
 
- Increasing students’ interest through motivating, well-explained videos. 

- Self-study of theory at home. Advantages: 

 Possibility of watching the videos several times  

 Familiar environment 

 WhatsApp or online chat for immediate clarifications of misunderstandings or 

questions among students 

 No fear of the teacher 

 No fear to embarrass oneself in front of the class 

 Use of individual optimal learning time (e.g. noon rather than 8 a.m.) 

In-depth examination of the learning content thorugh exercises in class sessions. 

Advantage: By shifting the theory home, more games can be played in class, e.g. 

Kahoot 

Feedback  
  
It is important that the students have the confidence to learn the theory without 

the help of the teacher.  

The students must also be able to judge for themselves whether or not they have 

understood the subject matter. Without this self-assessment this teaching method 

cannot work. In case of misunderstandings, the students must first try to help 

themselves by doing their own research (e.g. googling content, asking 

classmates/family/ acquaintances, looking up information in textbooks etc.). 

The provided videos must be comprehensible and if they were not shot by the 

teacher, the sources should be given. This means a high preparation effort for the 

teachers. 

There is no guarantee that every student has watched the video/properly engaged 

with the content. There are also different levels of previous knowledge and skills in 

the classroom after the individual theory acquisition.  
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At the end of each theory unit, an overview should be made e.g. learning map, 

MindMap etc.  

 

Students should also check their knowledge again with the help of a list of can-do's 

(here you should also make references to book pages where this topic can be read/ 

looked up with suitable exercises). 

Link to the source  https://www.deutsches-

lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakte

ure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-

11_flipped_classroom.pdf 

PDF file  https://flippedlearning.org/wp-

content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.p

df 

 
  

https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-11_flipped_classroom.pdf
https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-11_flipped_classroom.pdf
https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-11_flipped_classroom.pdf
https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-11_flipped_classroom.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
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ANNEX 2.2 INTERCULTURAL LEARNING 
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Good Practice 6 – Germany 
Interactive learning parcours for acquiring intercultural competence 
(Anleitung zum Fremdgehen – ein interaktiver Parcours zum Erwerb 
interkultureller Kompetenz) 

 

Author Ursula Reutner/ Institute for intercultural communication 

at the University of Passau 

Target group of 
learners 

VET Students 
 

Objectives 
 
- Triggering interest for foreign cultures 

- Sensitization towards dealing with foreign cultures 

- Reevaluation of prejudices 

Description  

The students embark on a voyage of discovery of the foreign and new. In order to 

introduce the students to the foreign cultures, so-called trainers (possibly 

teachers or outsiders) are needed. The trainers are not to be seen as teachers, 

but rather as companions. The trainers must have experience in dealing with 

young people and should also have gained experience with foreign cultures 

through several months of stays abroad in order to be able to convey this to the 

students in an authentic/credible way.  

The parcours consists of different stations designed to teach important basics of 

intercultural competence. In the course of this interactive learning course, the 

students can improve their communication skills on the one hand, and on the 

other hand learn strategies to make it easier for them to deal with the new and 

different. The trainers will encourage the students to develop solution strategies 

at the individual stations of the course. The stations consist of interactive 

exercises that provide hands-on everyday life experiences for the students and 

that stimulate potential for discussions in the classroom. The necessary solutions 

are always developed in the respective interaction with each other. 
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The 5 stations: 

Station 1: Warm Up with prejudices 

In small groups the students try to guess each other’s favourite film, favourite 

colour etc. The person assessed must not give any information about the 

correctness of the statements. It should be made clear to the students that it 

feels strange if one cannot justify/resist the statements made by others. In a 

subsequent discussion, it should be recognized that many prejudices are based 

on outward appearances, that being judged can feel odd, and that we might have 

a false image of other people based on their outward appearances. 

 

Station 2: The eye-catcher 

This station is intended to show that it is possible to learn a language within 15 

minutes by simply looking: with the help of the body language many things 

become recognizable.  

The trainers simulate an everyday situation in a fantasy language. The students 

should be able to recognize what it is all about through body language, facial 

expressions, gestures, pitch, and speaking rate. Afterwards the students get the 

task of thinking up a fantasy language and to present an everyday situation 

themselves. At this station, the students learn about the different ways of 

expressing communication. They should understand that communication is not 

only possible through language and that there is always a way to communicate.   

 

Station 3: Pigeonhole thinking 

At this station, prejudices such as "All Muslims are terrorists" should be 

overcome: Two different image sections are shown. Although these images 

evoke different associations as individual details, they are usually combined to 

form a coherent overall picture. It should be shown to the students that even a 

little background information (e.g. image details) can lead to a false overall 

picture. Therefore, more background information should alsways be obtained 

and a picture should be viewed as a whole. 
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Station 4: The comfort zone 

 

A comfort zone for the students is usually the couch with a blanket, where you 

can make yourself comfortable. At this station, such an atmosphere is created. 

The trainers bring the topic of dream journeys into the conversation and ask the 

students about things, places, and people with whom they would feel 

comfortable. After this conversation, the rope or blanket experiment will be 

carried out. 

Rope experiment: The students are given a rope and have the task of making a 

knot together at an already marked point without letting go of the rope.  

Blanket experiment: All students stand on a blanket and have to turn it without 

touching the floor with their bodies.  

 

By working through these "foreign" situations, the students encounter 

things/people/places which are strange or unpleasant to them and which stand 

in contrast to familiar situations. The model of the comfort zone is illuminated 

again. Together, strategies for expanding and dealing with the comfort zone are 

developed.This station aims at leaving one’s comfort zone and opening up to new 

things.  

 

Station 5: Taste of the world  

 

At a food station (built up like a market stall), the students are provided with 

well-known and more exotic fruits to try, in order to emphasize the international 

aspect. In addition, the parcours will be reflected at this station.  

 

The fruits represent another "sensual" experience of the course and illustrate 

that much of what was originally "foreign" (none of the fruit originally comes 

from Germany, not even the apple) now enriches our everyday life. At this last 
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station, everything is reflected once again and it becomes clear that the foreign is 

already unnoticed and part of our everyday life much more than we think and it 

enriches us. 

Motivational strategies and methods 
 

 Interactive design of the courses 

 Increase of motivation: 

o Offers a lot of space for thought-provoking impulses 

o Thinking together in a group 

 Partly playfully working on the topic 

 Creating a feel-good atmosphere (comfort zone) 

 Stimulating taste for something new (food station) 

Comments  
 
What this course unfortunately cannot do is to perform the miracle of 

immediately clearing up all reservations and fear of contact. Nor is it guaranteed 

that the students will increase their desire for intercultural learning. However, 

these different stations teach values and norms and shed some light on what is 

foreign.  

 

For the organizers of this course, however, it is a great deal of preparation work. 

One needs:  

- a lot of space 

- money for the financing of fruit, ropes, etc. 

- motivated students who feel like talking and reflecting on their behavior. 

Link to the source  https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-162172-

3/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-Fremdgehen-

Ein-Lernparcours 

PDF file  https://inkup.uni-

passau.de/fg_begleitinformation_fuer_lehrer.pdf 

 

 
 
 

https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-162172-3/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-Fremdgehen-Ein-Lernparcours
https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-162172-3/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-Fremdgehen-Ein-Lernparcours
https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-162172-3/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-Fremdgehen-Ein-Lernparcours
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Good Practice 7 – Cyprus 
Captain Culture- Creativity in Intercultural Learning 

 
Author SALTO  

Duration 29 November- 6 December 2010 

Target group of 
learners 

Youth Workers and Youth Leaders active in local and 
international youth field  

 

Institutions 
involved  

Politistiko Ergastiri (The Cultural Workshop) with the 

support of Youth in action programme Action 4.3 

Aims and objectives 
 
The aims and objectives of this training activity/ workshops was: 

It was an experimental course (8 days) which wanted to deal with cultural 

diversity and to learn how to use cultural diversity as a tool to discover identity, 

to work with concrete aspects of cultural diversity and integration into youth 

work.  

Objectives of the training:  

- Develop awareness of the importance that influence of culture has on 

person’s behavior and identity. 

- Recognition and sensitiveness for differences that other cultures bring. 

- Pointing out the importance of cultural issues in Youth in Action 

Programme. 

- Developing tools, activities, strategies for improvement of youth work on 

local level focused on cultural diversity. 

- Promoting multiplying effect of youth workers in local participation.  

Description  

This training course, organised in Cyprus, was a part of SALTO’s TOT- Training of 

Trainers and it first took place in Slovenia, then in Sicily and the final event of the 

training in Cyprus. They have implemented 27 youth workers and Youth leaders 

active in the local and international youth field and who are interested in using 
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different and alternative approaches in intercultural learning. The participants 

were coming from Hungary, Romania, Portugal, Slovenia and Cyprus.  

The activity followed mainly a non-formal educational methodology and strategy 

based on experiential learning (participative and learner-centred approach). It 

was a training based on the method of learning by doing. It has consisted of two 

parallel courses in one training course and each participant had the opportunity 

to benefit from one of it (regarding their learning styles and choice): 

- Exploring Daily Activities (e.g. food, clothes, time, music, dances, customs, 

ways of communicating with each other etc.)  

- Activities using the Local Outdoor environment (learn how to use outdoor 

activities (e.g. hiking, picnic, star gazing etc.) for learning about 

interculturality- focusing on communication, different aspects of culture.  

 

Motivational strategies and methods 
 

- Informal network with people with other countries 

- Deal with cultural diversity 

- Future cooperation  

Evaluation  
  
Τhe evaluation of the training was an ongoing process and in the everyday 

agenda (used methodologies such as written evaluation, verbal or/and verbal). 

The evaluation methodology aimed to self-learning and assessment. The groups 

had the opportunity to discuss and evaluate the training and their 

implementation on the last day. A questionnaire was given to the participants 

and evaluation forms.  

Certified by  Erasmus+ programme 

Link to the source  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-

project-details/#project/YOUTHLINK-CY-43-4-2010-R3 

https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/captain-culture-

lefkosia-cyprus.2163/ 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/YOUTHLINK-CY-43-4-2010-R3
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/YOUTHLINK-CY-43-4-2010-R3
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/captain-culture-lefkosia-cyprus.2163/
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/captain-culture-lefkosia-cyprus.2163/
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Good Practice 8 – Spain 
70 learning tools and training techniques to use in your courses and 
workshops 

 
Author Learning legendario 

Target group  Educators 
 

Goals and objectives 
 
This blog gives some ideas on how to introduce intercultural learning in class 

through different activities. The activities imply the active participation of the 

students, being the centre of attention themselves. Among the activities there 

can be distinguished those which are more suitable for an on-site environment, 

those which are more suitable for a blended environment and those who are 

suitable for an online environment. Some of them can suit all types of class. 

Another peculiarity is that some of them are suitable for little groups (for 

example a debate, whose conclusions can be shared with the class), some for 

larger groups (for example a workshop) and some for individuals (for example, a 

presentation) 

Description  

Each activity is described in detail, how to do it and how to present it to the class. 

Before the presentation of each activity there is also a list of criteria that the 

educator should bear in mind to decide which activity is the most appropriate for 

the class. The criteria are divided in four fundamental points: purpose (what is 

the activity for), participation (do the students participate much or not?), setting 

(the formation is going to be online, blended or on-site?), preparation of the 

resources (some of the activities might need a bigger preparation, with speakers 

or extra material) and resources for the implementation (some of the activities 

might imply extra cost, such as rental of audio-visual equipment or fees and 

expenses of the speakers). 

Motivational strategies and methods 
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As each group requires a specific way of working, the educator can decide 

between the different activities which one is the most helpful for the class. The 

activity will encourage the students to become more interested in what is being 

told and explained. The fact that they are activities that come out of the 

« typical » class, are a change for the students, who can participate more, 

exchange ideas and be heard and considered. Those who do not want to 

participate as much talking out loud can also be beneficiated by hearing other 

ideas and forming their own opinions about the topic that is being treated.  

Link to the source  https://learninglegendario.com/herramientas-

aprendizaje-tecnicas-formacion/ 

 
 
 
 
 
  

https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
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ANNEX 2.3 INTERNATIONAL MOBILITY 
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Good Practice 9 – Germany 
EuroApprentices - Go. Learn. Share. 

 
Author Erasmus+ National Agencies in Germany, Denmark, Czech 

Republic, Italy, Austria, and Finland. 

Duration 2017 (ongoing) 

Target group 
of learners 
 

VET Students, VET Parents, VET Teachers 
 

Institutions 
involved  
 

Erasmus+ National agencies  

Goals and objectives 
 

 Distribution of VET relevant experiences abroad 

 Encourangement of VET stundents to leave their comfprt zone and venture 

abroad 

 Presentation of chances and value of stays abroad for VET students 

 Informing about the Erasmus+ program  

 (international) networking 

Description  

Trainees with Erasmus+ experience abroad share their experiences abroad with 

other trainees and explain how the organisation of the stay abroad worked for 

them. These experienced trainees/ex-trainees can be requested as speakers for 

information events, workshops, fairs, in class, etc. It is possible that teachers or 

parents call the respective organisation and engage the Erasmus+ Apprentice for 

this purpose who work on a voluntary basis for accommodation, meals, and travel 

expenses. The Erasmus+ Apprentice also receive training, can participate in 

international network meetings, trainings, etc. 

Motivational strategies and methods 
 
- Experiences from within the peer group (same age, same education)  
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- Workshops with networking opportunity 

 

Feedback 
  
It would be best to conduct the workshops in consultation with other 

parents/students/teachers in such a way that several trainees participate at the 

same time in order to save any costs that may arise. 

High costs could arise. 

Trainees who have already had experience abroad should be motivated by teachers 

and parents to share their experiences and join such an organisation.  

 Compensation outside school 

 Promotes communication skills 

It should also be noted that if the trainees are interested in a stay abroad, they will 

receive sufficient support and content that they miss in their familiar environment 

will instead be taught abroad.  

Link to the 
source  

https://www.na-bibb.de/erasmus-

berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-

euroapprentices/  

PDF file  https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-

bibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikation

en_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikationen_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikationen_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikationen_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf
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Good Practice 10 – Cyprus 
High Technology in Mechanical Engineering 

 
Author A’ Technical School of Limassol 

Place and 

Date/Duration 

31.10-15.11.2016 in Germany, Berlin organized by 

Bildungsgesellschaft mbH  

Target group of 
learners 
 

19 students of the mechanical science department  

Institutions involved   Technical School of Limassol  

 Technologiko Ekedeftiko Idryma Thessalias  

 Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

 West College Scotland  

Goals and objectives 
 
This activity came under the necessity for the students to get familiar with the 

High Technology mechanical engineering systems and has given the opportunity 

to all the students and participants to get familiar with topics such as: 

1. New technologies in such systems  

2. Promote the students’ learning on HT to strengthen their position in the 

market 

3. Get familiar and see firsthand this type of technology and find out the 

advantages of using it 

4. To be able to correlate practice and theory 

This project also gave the opportunity to involve professions, instructors and 

students from the specialization of engineering as well as shadowing in modern 

industry plants in obtaining the necessary knowledge and skills on the use of HT 

Mechanical engineering systems.  

Description  

The participants had the opportunity, within their 14 days stay, to visit various 

companies in different areas and cities of Germany (e.g. BMW Plant Leipzig, Opel 

Werke Eisenach etc.) and to learn about the latest technologies in Germany.  
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They had also the chance to have meetings with representatives and have further 

insights into German education and training. The students had the opportunity to 

see in first-hand the production stages, to visit thematic parks (such as the 

“Autostadt”) and monuments and museums regarding the history of car and 

engineering. Furthermore, they had various field- educational- trips, in Berlin and 

in neighbour areas.   

Motivational strategies and methods 
 
- International Mobility for young people (students), to visit another country 

and see in firsthand different activities regarding their future professional 

career. 

- Financial incentive: the costs of the mobility for the participants were 

covered (travel and accommodation costs). 

- Expand of personal and professional skills. 

- Practice of English language. 

Evaluation   
There is no specific evaluation methodology for this project, but the participants, 

especially the students had a great experience from this training. They acquired 

important and useful information for their future professional life and career.  

They had also the opportunity to learn the culture of another country and the 

different aspects of German life and culture through these 14 days.  

Certified by  Erasmus+ programme  

Link to the source  http://tech-scholi1-

lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaika-

programmata-2017-.pdf- Greek  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-

CY01-KA116-017255 

 

 
 
 
 

http://tech-scholi1-lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaika-programmata-2017-.pdf-
http://tech-scholi1-lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaika-programmata-2017-.pdf-
http://tech-scholi1-lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaika-programmata-2017-.pdf-
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-CY01-KA116-017255
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-CY01-KA116-017255
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-CY01-KA116-017255
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Good Practice 11 – Spain 
ErasMobility 

 

Author Partnership of the Erasmus+KA202 ErasMobility 

project 

Level EU-wide  

Target group  VET centres, VET educators, VET students 
 

Institutions involved  VET Centres from all over Europe 

Goals  
 
The main goal of the ErasMobility platform is to facilitate the search for work 

placements for students and staff in the European Union as well as in other 

countries associated with the Erasmus+ programme.  

Description  

A free on-line platform where VET centres help each other to find work 

placements in European countries. 

 The database contains information about different enterprises that 

centres/students can apply to.  

To look for an offer, a visitor should: 

1. Sign up 

2. Define an exchange offer 

3. Search for work placement exchanges in 29 EU countries 

Placement offers can be searched by country or area of specialization. 

Those who need further information can send an email to the platform team or 

get in touch with Contact points/Ambassadors, centres involved in the 

ErasmusMobility KA202 project. 

The platform has been developed within the ErasMobility project co-funded by 

the Erasmus+ Programme of the European Union. 
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Motivational strategies and methods 
 

1. Usability and accessibility 

The database is accessible to everybody; any VET centre can look for 

offers for their teachers and students. Also, teachers and students 

themselves can find the work placement they are interested in. 

2. Being able to get support of Contact points/Ambassadors to overcome 

roadblocks and to boost efforts. 

3. Development of a community of VET centres, teachers, and learners who 

take part in international mobility. 

Certification   Not certified 

Link to the source  http://www.erasmobility.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.erasmobility.com/
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Good Practice 12 – Greece 
Creation of Intercultural Mobility Guide 
 

Author 1 Patras Laboratory Center 

Target group  VET Students in Difficulty 
 

Goals and objectives 

Encourage students to take part in creating a digital intercultural travel guide that they 

will use in an international Erasmus + mobility project. In this way they will be able to 

achieve the following goals:  

- To gather information about the country and the city where the mobility will take 

place and to get acquainted with the dimension of intercultural learning. - To increase 

the international and intercultural resilience of students, to understand and prepare 

themselves for an international mobility.  

- To develop the relevant knowledge in order to interact effectively and appropriately 

in various situations.  

- To make students aware of their own culture and to help them interpret and 

understand other cultures.  

- To develop a methodology of intercultural learning and to acquire intercultural 

ability. - To determine the role of the school in the preparation of participants and 

their adaptation to the host country.  

- To understand how intercultural knowledge and skills will enhance their technical 

profile and career prospects.  

Description  

The School/Sending Organization will organize the creation of a digital intercultural 

guide.  

A) Two-hour presentation of the program to students  

The teachers will invite the students to a two-hour meeting where they will be 

informed about the approved project, the destination country of the international 
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mobility program and the possibility to participate in an internship in this country. 

They will present information material of the project and will emphasize the 

promotion of intercultural information, images and videos of the host country. They 

will then announce the idea of creating a digital intercultural guide that will address 

the culture of the host country. They will talk about how to create the guide and 

analyze the steps and methodology that students will follow in collaboration with 

their teachers. In addition, they will explain the usefulness of the guide and how to 

apply it during the mobility. Thus, all students, especially those with low educational 

and social profile, low self-esteem, who come from the weakest sections of the society 

and face difficulties in many aspects of their daily lives, will be able to help with 

creating the guide and keeping an active role in its final configuration.  

B) Creation of working teams 

 The organization will provide the electronic equipment, the other resources and all 

the materials needed to compile and format the digital intercultural guide. Thus, even 

students in difficulty who do not have the necessary equipment in their home or the 

financial means to be able to work equally with all members of the group. Teachers in 

collaboration with students will create working teams which will contribute to the 

creation of the digital intercultural guide. These teams will be responsible for 

collecting material and information from the web and other sources about the culture 

of the country in which they will move, live and do their internship. The information 

they seek will be important to ensure the convenient stay in the hosting country.  

C) Composing the digital intercultural guide  

i. Giving a title. Teachers will guide students to create the guide. To make it more 

attractive, teachers in collaboration with students may consider giving a title, such as 

"I spread my skills elsewhere" or "I highlight my intercultural skills" or whatever else 

they think.  

ii. Brainstorming. Teachers applying brainstorming challenge students to talk about 

the concept of intercultural learning and record their answers. They group the 

answers into thematic categories and all together discuss and comment.  

iii. Questions. Teachers ask students questions to understand what are their concerns 

for the country they will move to, what difficulties they think they will encounter, 



 

120 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 

what can be exciting about where they will stay, if they believe they will succeed in 

their internship, whether such a trip will be a good experience, whether they have 

general or special knowledge about the host country, whether they know the culture, 

the customs, the history of the place or some sights. These and other questions can be 

posed to the students in the form of a questionnaire, which will be completed by the 

students and will be kept by the teachers in the project file for feedback.  

iv) Search fields. Teachers in collaboration with students will define the directions of 

information retrieval. These must cover all the areas related to the culture of the 

foreign country in which the students will live. They will focus on the fields:  

- culture and arts - customs and traditions of the country - language and history of 

the country - education and the education system - technological and economic 

prosperity - industry and primary production of the country - work rules and 

manners, code of conduct at work.  

Students will seek information about the country's cultural features, culture, customs 

and traditions, which will help them gain knowledge and feel ready and able to face 

any difficulty. They will gather information about the language, alternative ways of 

communicating and learn some basic words of the local language that they will be 

useful during their stay. They will briefly record the main historical events, the 

monuments, the sights and important people who contributed to the development of 

the country.  

They will collect information on the country's geographical and geomorphological 

features, the effects by other cultures and its strategic position on the world map, the 

industry, the primary production, the economic and technological progress and all the 

rest that form the culture and ethics in order to familiarise well with the daily life and 

make them able to enjoy their stay abroad.  

Additionally, they will keep records about the education and the VET system and will 

compare them to the ones in Greece. The will record the labour rules and ethics that 

have a significant impact on the people personal development and affect their 

behaviour. This way, they will have a deep knowledge of these issues which will make 

them more able to address all the problems which may come up during their stay 

abroad for the practical training. They will find their way to discover the traditional 

and modern arts such as music and dance. Besides, they will search for information 
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about local and national cuisine and gastronomy.  

All the collected information will help the participants to create the cultural profile of 

the hosting country and will help the students especially the ones in difficulty, to 

experience a successful mobility and get rid of the prejudice among these people that 

staying abroad for a long period is extremely difficult by default.  

After the collection of information the teachers and students will decide the way they 

will compose them to create an attractive, easily accessible and useful output.  

v) Dissemination of the Output. The intercultural guide will be uploaded on the 

school website and a paper copy will be delivered to the students and their families, 

especially in cases they don't have internet access due to low socioeconomic and 

educational profile.  

Motivational strategies and methods 

Developing strategies for implementing good practices in intercultural teaching and 

education in schools enhances pluralism and promotes the emancipatory purpose of 

education. The strategies to be followed in the field of intercultural background 

climate development in order to smoothly integrate students into the host country 

should be such as to significantly enhance intercultural exchanges.  

Indicative examples: differentiation of teaching, use of multimodal texts, storytelling, 

use of authentic texts from the culture of students' origin, use of bilingual texts, role-

playing games, ideology, utilization of texts with anti-racist content, references to 

immigration problems process etc. The basic conditions for their implementation are 

the professional development of teachers, the maintenance of a positive climate and 

high expectations for students and the organization of teaching aimed at empowering 

students in matters of interculturalism.  

In addition, some of the strategies and methods of mobilizing students to gain 

intercultural awareness are the following:  

- We promote an atmosphere of trust, ownership and shared responsibility among all 

participating students.  

- We include parents who come from national minorities in school activities and 
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collective decision making.  

- We provide collaborative learning opportunities, open group discussions and 

experimental activities that promote interdependence despite competition and 

hierarchy  

- We encourage diversity and interculturalism in institutional development.  

- We provide local management in order to develop local problem solving, culturally 

sensitized decision making and rules that respect diversity  

- Our school encourages the clarification of values, the development of team spirit, 

dialogue and mutual understanding  

- We provide an intercultural, mixed and integrated school environment in order to 

reduce the social distance between students coming from individual national and 

cultural backgrounds.  

- We form a variety of groups, which include representatives from student, staff and 

parent groups to address management and group management issues.  

- We allow students to identify and eliminate any institutional discrimination as well as 

hidden forms of prejudice and marginalization.  

- We take into account the hidden curriculum, the ethos of the school and its 

organizational culture and school life as indicators of quality  

- We give students an opportunity to develop their multilingual skills.  

- At the level of curriculum development, we select topics that take into account the 

multilingual framework of education. 

- We promote new learning and teaching methods that are student-oriented (for 

example, exploratory learning, work-oriented learning, role-playing games, learning to 

negotiate attitudes and opinions). 

- We develop methods for managing otherness and difference. 

- We promote non-ethnocentric study programs based on the principles of non-

discrimination, pluralism and cultural relativism. 
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- We teach social skills and the necessary skills to learn democracy (such as the ability 

to participate in a public debate or conflict resolution). 

- We develop tools to encourage students to use independent critical skills including 

critical thinking about their reactions and attitudes toward other cultures.  

- Encourage students to show empathy for others. 

- We improve student effectiveness and impartiality in the management of 

intercultural conflicts. 

- We organize educational meetings that focus on diversity, social sensitivity, cultural 

sensitivity as part of the plans for the development of students' profiles. 

Evaluation   

As mentioned above, a questionnaire is given before the students leave for the host 

country and a questionnaire after their return will be used as an indicator of 

evaluation and feedback. These 2 questionnaires can take the form of:  

QUESTIONNAIRE BEFORE THE MOBILITY  

1) What difficulties do you think you may face in the host country? 

2) What is your biggest concern? 

3) What do you know about the customs and traditions of this country? 

4) What do you know about the working conditions that prevail in this place? 

5) How do you think you will cope with language issues? 

6) Do you know the history of the place you are going and its culture? 

7) What is known about the issue of labour rights and in general the legislation in 

force in the country of residence? 

8) Are you aware of the work rules and manners, as well as code of conduct at work in 

general?  

FINAL EVALUATION QUESTIONNAIRE AFTER THE MOBILITY  



 

124 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 

1) How much did Intercultural Education help you adapt to the host country? 

2) What work rules and work ethic apply and how prepared were you? 

3) Did the education system have similarities with ours in matters of interculturalism? 

4) How much intercultural education has helped you in developing work 

consciousness and good behavior in the workplace? 

5) How did you overcome the language barrier and how useful was the preparation 

that was done earlier? 

6) How useful did you find the features of the place you had collected before the trip? 

(Sights, language idioms, human culture, etc.)  
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Good Practice 13 – Greece 
ECVET: a tool to promote mobility 
 
 

Author 
 

1 Patras Laboratory Center 

Duration 
 

Before and after the mobility 

Target group of 
learners 
 

VET students in difficulty 

Institutions 
involved 
 

Sending Organization 

Goal  

To present the ECVET system as a tool to accumulate and transfer one’s learning 

however it has been acquired.  

Objectives  

To inform the potential participants about:  

- The main documents of ECVET  

- Who is responsible to design, monitor and evaluate the learning activities and the 

participants.  

- How the system outputs can help students to build a modern professional profile. 

- To appreciate the learning outcomes they can acquire from non-formal and 

informal education schemes. 

- How the learning outcomes they acquire from informal and non-formal education 
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can support their expectations to find a well-paid job in their country or abroad.  

- How to combine education and mobility for any reason.  

- To discover modern or more familiar ways to strengthen their professional profile.  

- To appreciate an alternative that could help them to develop their professional 

competences charting their own pathway.  

- To discover a way to balance lack of knowledge due to experiencing difficulties in 

family or school life  

-To enjoy a second chance to initiate their professional career.  
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Structure 

The student will attend a short but understandable presentation of the ECVET 

system by experienced staff members of the organization. They will be aware of the 

documentation of the system as well as the way it should be implemented.  

The students will be informed about how the system works before, during and after 

the mobility.  

Before the mobility  

The main documents of the system will be presented. The MoU (Memorandum of 

Understanding) which contains the organizations’ which take part in the project 

profiles as well as the general terms of the agreement between all parts. Only short 

description of the learning activities are included.  

The second important document which is being prepared for each participant before 

the mobility is the Learning Agreement.  

It contains detail about:  

- The participant  

- The hosting organization  

- The workplace  

- The qualification  

- The expected learning outcomes divided in Units and Subunits 

- The credits the learner will get after the accomplishment of the practical training.  

- The way the participant will be assessed.  

- The persons who will be responsible to evaluate the participants. 
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During the mobility 

The students will be informed about the way they will be monitored during the 

mobility in order to ensure that the scheduled activities are being implemented and 

who is responsible to make the proper adaptations to achieve most of the scheduled 

learning outcomes. Both the participants and the organizations should reach an 

agreement how the expected results of the mobility project will be achieved.  

After the mobility  

The document will be issued after the mobility is the Transcript of Records. It 

contains the learning outcomes as well as the the credits of the qualification will be 

attributed to the participants. The participants will be also informed about the ways 

they can plan additional training activities to achieve the rest of learning outcomes 

to acquire a certain qualification.  

Forum  

A Forum where the students can submit questions about how the system works or 

how they can have a convenient use of the certification in the future should be 

established by the organization. It should be anchored on the organization website 

and be easily accessible. The potential participants should be encouraged to submit 

questions and take part in conversations to ensure that they understand how the 

system works, what are the objectives, how it could facilitate their professional 

pathway and what is the proper way to prepare its essential documents.  

Blog 

A blog where the organization will post articles about ECVET system will be set up by 

the organization. The experienced and assigned staff of the organization will post 

intrinsic articles that depict the role and the specific characteristics of the system as 

well as good practices from students who made proper use of the system and it had 

a significant role in their professional careers. Additionally they can add information 

about the perspective and changes of the major issues and the incorporation of the 

system in the member states education systems.  

Flyers  

The organization should issue information material to inform the school community 

about the system and the advantages from the extended adoption in EU. 

Information material should be also issued for the hosting organizations where the 
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practical training is taking place.  
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Search for reliable partners 

It is essential for the organization to search for partners who will contribute to the 

reliability of the scheme. It is important to find companies that are willing to support 

the scheme and adopt the system principles. The ECVET framework has many 

obligations for the companies and it is very important the companies to endorse the 

system and make it the milestone of the collaboration with the organization.  

It is also significant to establish working collaborations with companies in EU 

ensuring that the participants could have a new round of practical training or a job 

offer after the end of practical training.  

Description  

The organization should promote modern approaches regarding the pathways the 

students can use to build their educational and professional profile. Especially for 

students in difficulty, such alternatives seem to be very useful as they provide a 

supplementary opportunity to build a modern professional profile.  

Students in difficulty use to have a significant lack of knowledge but in most cases 

they keep updated technical competencies as they usually enter early in the job 

market. Although they don't enjoy the school system on the other hand they feel 

convenient when they have to do things with their hands in a workplace. They don't 

want to follow typical training in-school procedures but they love to use tools and 

take initiatives under the proper guidance of an experienced craftsman. They 

appreciate the procedure and they are more willing to attend him working and 

learning by watching in the beginning and by doing afterwards, instead of following 

typical teaching methods, the most of teachers use in their lessons.  

As they experience an early entrance in the job market, the students in difficulty are 

very willing to take part in mobilities that they would help them to achieve a 

qualification that they concern it fits better to their specific social and technical 

skills. As the mobility is usually funded it plays a critical role make it seems very 

attractive. They are used to deal for money and they appreciate the fact that the 

work/practical training they will be offered will be paid in a fair and acceptable way. 

The most they are engaged in the project budget management the more they 

appreciate the procedure and they feel they play an important role in the whole 

context.  

Regarding the components of ECVET system it is very important to be explained in 

details. The students in difficulty will highly appreciate the fact that they can have a 

opportunity to improve their professional competencies through a well documented 

project which could be tracked by them 
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Motivational strategies  

Motivation for students in difficulty is the most important factor to organise a 

successful intervention in their school life. The scheduled activity should have a 

multilateral impact and touch them in a sensitive and unique manner that will make 

them think positive and creative.  

The students in difficulty seem to have poor intrinsic motivation and it is very 

important to provide them adequate levels of introjected and external regulation.  

The ultimate goal is to make them thinking out of the box and give proper support to 

make good choices for themselves. It is not easy and we must deploy a well 

organised plan to communicate effectively and convince them that the alternative 

approach we suggest could lead to real results and facilitate their professional 

career.  

As the mobility projects are being scheduled for many participants, they could 

produce different results for each one due to many and various reasons. It is 

important to convince the potential participants that it is worthy joining the project 

whatever the result will be.  

Personal  

- Give presentations with enthusiasm. 

- Be flexible and use humour when appropriate.  

- Make reasonable questions and give short understandable answers.  

- Motivate students to make questions.  

- Give explanations taking into consideration the intellectual ability of the 

audience.  

- Make the students feel important. 

- Motivate the students to present themselves and talk about their expectations 

from the project.  

- Establish a good communication line between the students and you in order to 

make them feel free to discuss about all issues of the project.  

Project  

-Design, structure, develop the project making clear the rationale and the benefits 

for all parts, including students, teachers and organizations.  

- Give students the choice to have an active role in determining the project content, 

rules and assignments.  
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- Make the students feel responsible for the proper implementation of the project.   

- Assign monitoring roles to the students and engage them deeply.   

- Motivate them to suggest content that will ensure the achievement of the  

scheduled learning outcomes 

Preparation  

-Give proper explanations for the chosen learning activities, assignments and 

assessments.  

- Connect the project content to the students’ professional needs and their further 

development. 

-Use realistic case studies.   

-Inform about who will be responsible for the control of the project and how they 

contact him and discuss about it.   

- Give the students incentives to improve the technical and social competencies that 

they will help them to adopt well in the workplace, e.g. organise workshops to 

present techniques that will be useful in the workplace.  

-Use a variety of teaching methods to bring them in an acceptable level of technical 

competences and strengthen their ability to communicate well during the mobility. 

- Divide the learning outcomes in blocks and try to visualize them like a game.  

Implementation and feedback  

-Motivate students to express the level of satisfaction from the assignments and if 

they feel the project will have a positive impact on their further development. 

- Present cases the participants used the transcript of records to continue their 

training or to find a job.  

- Present the feedback you will receive from the companies that host the 

participants.  

- Give the students opportunities to speak about the weak points of the project. 

- Reward the students for their progress and express your admiration for the 
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achievement of certain learning outcomes.   

- Give alternatives to overcome barriers that prevent them from performing well.   

- Encourage group communication and communication with sending and hosting 

organizations during the project. E.g. Schedule weekly online meetings   

- Encourage them to speak about common issues and keep close track of their daily 

life.   

- Don’t hesitate to ask for taking initiatives that will facilitate the achievement of 

planned goals.   

- Be ready to accept participants’ suggestions, which will make them feel 

comfortable in the new environment and perform well. 

- Make references to the students’ achievements and speak about the importance 

in real labour market.  

- Find ways to connect the project activities to real life situations.   

- Encourage each student to establish and follow a personal learning pathway. 

Remind that each person has its own way to learn and everybody is unique and 

special.  

- Schedule and implement many cultural activities during the mobility to give 

students a sense of fun and cultural development. Setting up a convenient 

atmosphere will help students to have a group feeling and they will be more willing 

to help each other and overcome difficulties.  

- Ask for the students’ opinion if problems came up and if they provided the proper 

solution or alternative. Ask them if they had the same opinion the moment they 

faced the problem or the inconvenience.  

- Encourage students to teach each other.  

- Discuss about training activities and exchange ideas about what they learn at 

workplaces   

- Organise meetings to discuss about technical issues they faced at the workplaces 

that were difficult for them to deal with.   

Further notes 
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A mobility has four parties: the participants, the sending and hosting organization 

and the intermediary if there is one. It is true that all parts may have different points 

of views about the mobility.  

 

ECVET system is very demanding and should be supported adequately by all parts of 

the mobility in order to be workable and produce useful results. It demands extra 

work and documentation that means time and energy for the engaged parts.  

Actually, we have to work in two axis.  

The first one, is to prepare the students for the introduction of the system that 

seems strange at first sight as it contains the assessment, a procedure that is not 

familiar particularly for the students in difficulty.  

The other axis is the intermediary and hosting partner.  

The question is if they are used to support mobilities based on ECVET system or we 

have to give directions and explanations about what they have to do in the ECVET 

context. The big point is to ensure that they keep the appropriate inputs the system 

demands in order to ensure that all the procedures will be carried out properly.  

Considering the first axis that has to do with the sending organization and the 

students we take as a default that the organization keeps deep knowledge of the 

system and has the ability to support its students efficiently.  

The organization will organise various activities to present all the system parameters 

to prepare the students. The effect of the activities it will organise could be 

measured by a questionnaire.  

The students will be requested to answer the questionnaire twice. The first time 

before the mobility and the second after the end of it. It is important to measure if 

the ECVET system integration in a training experience improved the students 

knowledge about it. Additionally we can measure if they have been rendered able to 

take advantage of alternative ways of training that could have a significant impact 

on their professional profile.  

Questionnaire (Before the mobility)  
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1) Did you receive adequate explanations from the ECVET team of your school about 

how the system works?  

 

 

2) Do you know the ECVET system basic documents and what each one includes and 

refers to?  

3) Did you contribute to the creation of the learning outcomes list you are supposed 

to achieve after the accomplishment of the practical training? 

4) Do you know who will be responsible to assess your performance? YES☐ NO☐  

5) Do you know how and when he/she will carry out the assessment? YES☐ NO☐  

6) If you will disagree with the assessment result have you been informed by the 

ECVET school team how to deal with this issue? YES☐ NO☐ 

7) Do you think that integration of ECVET system principles in the project will give 

value to your training?  

 

8) Are you aware of the way you can use the certificates you will receive to acquire 

the qualification?  

     

 

9) Did the school ECVET team give directions how to doi t?YES☐ NO☐ 

Do You need extra information? YES☐ NO☐  

If YES choose the topic 

- How the training activities have been chosen ☐ 

- How the hosting partners have been chosen ☐ 

- How the intermediary partners have been chosen ☐ 

- What is the role of the hosting partner ☐ 

- What is the role of the intermediary partner ☐ 

- What are the obligations if the participants ☐ 

- Assessment: how and when it will be carried out. 
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- How you can take advantage of the ECVET documents for further professional 

development.☐ 

- Validity and further use of ECVET documents in national and EU level ☐ 

- Other .............................................................................................................................  

10) Do you think that ECVET system integration will facilitate the practical training or 

it will put obstacles rendering it less manageable?  

- It will facilitate ☐ 

- It will put obstacles ☐ 

- Neither facilitate nor put obstacles ☐  

11) Do you think that intermediary and hosting partners have deep knowledge of 

the ECVET system and will carry out their duties properly?  

12) Do you know who is responsible for monitoring the application of ECVET 

principle in the practical training?  

For your school/organization YES☐ NO☐  

For the hosting partner YES☐ NO☐  

For the intermediary partner (if applicable) YES☐ NO☐  

13) Do you know who you must contact if you believe that the training activities at 

the workplace don’t match with the scheduled learning outcomes have been listed 

in the basic documents in the ECVET system context? YES☐ NO☐  

14) If the work placement will not fulfil all the scheduled learning outcomes would 

you agree to change and be placed in another company for an undefined period?  

YES☐ NO☐ 

15) If your employer will assign you the same duty although he could assign you 

more to enrich your practical experience do you know who you should contact to 

discuss about this issue? YES☐ NO☐  

 

 

Questionnaire (After the mobility)  
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1) Were the explanations and directions you received by your school ECVET team 

adequate to understand how the system works?  

 

2) Do you 

know the 

ECVET 

system basic 

documents 

and what each one includes?  

 

3) Were the 

acquired 

learning outcomes the ones had been listed and you are supposed to have achieved 

after the accomplishment of the practical training?  

4) Do you know who carried out the assessment of your performance? YES☐ NO☐ 

5) Do you know how and when the assessment was carried out? YES☐ NO☐   

6) If you disagree with the assessment result. do you know how to deal with this 

issue? YES☐ NO☐  

7) Do you think that integration of ECVET system principles in the project will give 

value to your training? YES☐ NO☐ 

8) Are you aware of the way you can use the certificates you will receive to acquire 

the qualification? YES☐ NO☐ 

9) Did the school ECVET team give directions how to do it? YES☐ NO☐ 

Do you need extra information? YES☐ NO☐  

If YES, choose the topic. 

- How the training activities have been chosen ☐ 

- How the hosting partners have been chosen ☐ 

- How the intermediary partners have been chosen ☐ 

- What is the role of the hosting partner ☐ 

- What is the role of the intermediary partner ☐ 
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- What are the obligations if the participants ☐ 

- Assessment: how and when it will be carried out. ☐ 

- How you can take advantage of the ECVET documents for further 

professional development.☐ 

- Validity and further use of ECVET documents in national and EU level ☐ 

Other.............................................................................................................................  

10) Do you think that ECVET system integration facilitated the practical training or it 

put obstacles rendering it less manageable?  

It facilitated ☐ 

It put obstacles ☐ 

Neither facilitated nor put obstacles ☐ 

11) Do you think that intermediary and hosting partners have deep knowledge of 

the ECVET 

system and 

carried out 

their duties 

properly?  

12) Do you know who was responsible for monitoring the application of ECVET 

principle in the practical training?  

For your school/organization YES☐ NO☐  

For the hosting partner YES☐ NO☐  

For the intermediary partner (if applicable) YES☐ NO☐  
 

13) Was you aware of who you must had contacted in case of the training activities 

at the workplace didn’t match with the scheduled learning outcomes had been listed 

in the basic documents in the ECVET system context? YES☐ NO☐  

14) In case the work placement did not fulfil all the scheduled learning outcomes 

would you had been willing to had moved to another company for an undefined 

period? YES☐ NO☐ 

15) In case you had been assigned limited duties did you know who you should had 

contacted to discuss about this issue? YES☐ NO☐ 
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Good Practice 14 – Greece 
Present successful mobility cases organized in the past 

Author  1st Patras Laboratory Center  

Duration  Before the mobility/Daily Event  

Target group of 

learners  
VET Students in Difficulty 

Goals and objectives:  

Motivate students to take part in an activity that could have the same positive impact 

on them as it had on other students in the past.  

- To get an overview of the whole procedure through the description of 

students who took part in the past.  

- To discuss issues that seem important and be aware how they had been 

settled for other students.   

- To be informed how the other students experienced the practical period. 
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What specific problems came up before, during and after the practical 

period?   

- What are the benefits for the participants from their participation in the 

project?   

- They could discuss with past participants weather the practical period 

changed their mind considering the VET and its impact on their personal 

and professional development.   

- What could be the role of the school in the preparation of the participants 

and  their adaptation in the host country.   

How the technical knowledge and competences they will get reinforced their  

technical profile and their professional prospect. 
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Structure and content  

The institution will organize activities to disseminate the results and the impact on the 

participants and the organization. 

Blog 

The participants will collect their experiences and will post them in a blog. They will 

write an overview of their experience and they will focus on the impact of the 

practical training period on their personal and professional development. 

Interview former participants 

The organization could produce short video recordings where previous participants 

describe their experience. The shootings will focus on specific aspects of the practical 

training and indicate the specific characteristics of each case. It will be useful to 

personalize the role of the practical training in order to reveal the differential effect 

on the participants due to potential differences among them. 

Organise an event for the dissemination of the project results. 

The participants present to the other students their experience. Host organization 

could present via web live connection or short recordings their experience as host 

institutions and discuss with potential participants about the most important issues of 

practical training abroad and the impact it has from their point of view. It is significant 

to invite organizations we keep a longstanding collaboration and it will be very useful 

to present successful cases where the students for example continued with the 

hosting institution to work or practice after the end of the project. 

Release flyers and any kind of information material.  

It is important to produce material where the organization depict the milestones of 

the whole procedure and the benefits for the participants and the organizations. The 

organization has to take up action to deliver them properly to the school community 

and that they contain the information that will motivate the students to join a 

mobility project.  

Description  

The organization has to plan actions that will lead to motivate students to have a 

deeper view on the mobility and to discover the benefits on their own. In general, 
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students due to their limited ability to understand the broad range of the benefits 

they could enjoy through their participation in an alternative though educational 

activity, they should be treated in a manner that will gradually help them to 

understand the most significant parameters of the activity.  

Usually they trust the teachers in case both parts have contributed to the 

establishment of a mutual trust relationship. But what will happen if there is not such 

a relationship that will be used as the base to develop an activity out of the box where 

the students will have – we desperately want them to have – an active role?  

How and which way we can ensure that the students will be convinced to participate 

in an activity that will give them a chance to reform their attitudes towards very 

important issues of their social and professional life?  

What are the incentives that reveal the value of the activity that they are invited to 

join in? Is it better to organize a joyful although training activity and keep low 

expectations regarding the real impact on the participants or alternatively it is worthy 

presenting its real profile and the measurable outcomes? Are the students, 

particularly the ones who experience fewer opportunities ready to listen about all 

these issues? Are the teachers on the other hand the ones who can speak about 

them?  

All these questions need answers that will help the organization to deal with a crucial 

situation. For most of people, an invitation to join a mobility project is an opportunity 

to enjoy an alternative training module that at least will offer nice memories even 

though it will not address the minimum of their training needs. It is not the same with 

students with low educational and social profile, low self- esteem and other 

difficulties who come from weak parts of the society ad experience difficulties in more 

aspects of the their activity. They often move on the edge of the social marginalization 

and sometimes they seem to enjoy the situation as it offers them an opportunity to 

find their position in the social space.  

Students with difficulties need special treatment because they have built their 

particular social profile that is not easy to be understood by other people. They have 

been socially transformed and alternative ways should be undergone to make them 

accessible.  
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The engagement of past participants who experienced a mobility project is a fine way 

to present to this special group of potential participants, the aspects of a mobility 

project. The reference to the most important issues that constitute a mobility project 

and the impact it had on their social and professional development is the best ways to 

familiarize students in difficulty with the project design, implementation and follow-

up. They are the most suitable to speak about the effects and how the activity 

contributed to change their point of view about important issues that play an 

important role in their overall development.  

Former participants represent a part of their own community, which seems to be 

close to them and they are supposed to reveal in a true and sincere way the benefit 

they acquired. As they seem to have followed more or less alike steps in their school 

and social routes, they are more able to access and have a positive effect on the 

students. The students feel free to establish a direct communication and they are 

more willing to accept whatever is referred. 

Motivational Strategies  

Personal  

- Deliver presentations with enthusiasm and energy  

- Explain the reasons to take part in the mobility and address the students' 

specific needs.  

- Keep deep knowledge of the students' learning and practicing potential.  

- Keep an open communication channel with the students. 

- Make them feel free to ask questions.  

- Use humour to make them feel comfortable.  

- Give honest answers and make students feel that they are being informed 

about the real conditions they will be introduced to.  

 Project  

- Design, structure, and develop the project, making clear the rationale and 

the benefits for all parts, including students, teachers and organizations.  

- Give students the choice to have an active role in determining the project 

content, rules, and assignments.  

- Give students an overview of the impact of the project on their personal 

and professional development.  
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Preparation  

- Give students explanations about the chosen activities, assignments, 

assessments.  

- Provide students adequate support and make clear that their own 

competences and skills will help them to address the project objectives.  

- Connect in meaningful and understandable way the project content to 

their specific needs and future personal and professional development.  

- Use realistic case studies.  

Implementation and impact  

- Motivate students to speak about the assignments and weather they had a 

positive impact on their development. 

- Analyze the roles of the assessments and the accreditation system that will 

be applied on the practical period abroad.  

- Present real cases where the provided certificates and awards played a 

critical role on the professional development. 

- Ask employers to present their thoughts about their expectations from an 

EU project participant in their company/institution and how it will 

contribute to the creation of his/her modern professional profile. 

- Keep reasonable expectations that are in accordance with the students` 

learning and practicing potential. Keep low profile and lower the stake.  

- Make students feel free to express a different point of view.  

- Present the real benefits without exaggerating them.  

- Indicate the reliability of the procedure and its openness to any gender, 

race and culture.  

- Give prominence to cases of beneficiaries who keep lower socioeconomic 

profile such as immigrants or experience personal difficulties.  

 

Evaluation / Feedback  

Designing an event to reveal the structure and the results of a learning activity to a 

specific target group such as “students in difficulty” is a rather complicated issue. The 

way we organise it will affect the quality of the results. In most cases students in 

difficulty is a quite particular target group that should be accessed taking into 

consideration its specific social characteristics.  
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Although we struggle to design quality activities for them, we usually experience the 

risk to knock on closed doors because we ignore the specific social characteristic of 

the target group. Many times we feel very depressed as they seem to reject any offer 

to experience anything alternative because they have low self-esteem and they feel 

safer to keep low profile. Whatever we design for this group is always a risk as we 

rarely receive a positive response. People in difficulty tend to close the 

communication channels and it is very difficult to motivate them.  

It is very important to design an evaluation process for the designed activities. It will 

be very useful to know the impact of the activity on them and if it will work in the way 

we have planned. Recognising the specific needs, behaviours and attitudes of people 

in difficulty, we will collect data regarding:  

- The level of motivation we caused  

- The expectations of potential participants  

- The issues important in a mobility project for the participants and their families. 

A useful tool to get this information is to deliver a questionnaire to the potential 

participants. The answers will give useful information about the main issues that the 

participants and their families will take into consideration to make their decision if the 

participation in a mobility project will be beneficial for the students. We can use the 

conclusions to assess the effectiveness of the activity and further modify the content, 

the structure, and the objectives. 

 Questionnaire  

The questionnaire is addressed young students who attended the event for the 

Erasmus+ mobility projects results’ dissemination.  

1) Did the presentations’ content of the past participants help you to get an overview 

of the milestones of a mobility project?  

 - Participants choice procedure Yes ⬜ No ⬜  

- Preparation activities Yes ⬜ No ⬜  

- Design of training activities Yes ⬜ No ⬜  

- Implementation - technical part Yes ⬜ No ⬜  

 -Implementation - subsistence Yes ⬜ No ⬜  

- Participants assessment Yes ⬜ No ⬜  
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- Dissemination of the results Yes ⬜ No ⬜  
- Impact on the participants further personal and professional development  

Yes ⬜ No ⬜ 

2) Did the contact with the past participants help you to understand how the sending 

and hosting organizations can find solutions to problems that may come up anytime 

regarding  

The technical part of the project  

 

The subsistence of the participants  

 

3) During the event, could you ask questions or exchange ideas for any important 

project issue? Yes⬜ No⬜  

If Yes  

4) Do you think the answers were honest or the presenters tried to present a situation 

far from the reality? Yes⬜ No 

5) Do you think that the past participants should have an active role in the 

organization and preparation of a Mobility project? Yes⬜ No⬜  

If Yes  

6) Tick the part of the project they should have an active role  

Technical part  

Help the students to:  

- Focus on the technical competencies that they would help them to be well 

adapted in the workplace. Yes ⬜ No ⬜  

- To develop linguistic competencies as a tool to communicate and 

cooperate effectively in the workplace Yes ⬜ No ⬜  

- To be adequately informed about the labour culture in the host country. 

They could indicate behaviors and attitudes that would help them avoiding 

actions that are supposed to be not acceptable. Yes ⬜ No ⬜  

- To be prepared how to deal with mistakes, misunderstandings and crisis in 
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the workplace. Yes⬜ No⬜  

- To deal with lack of technical knowledge and competencies in the 

workplace Yes ⬜ No ⬜  

- Other .......  

Subsistence  

Help the students to:  

- Be better prepared to live with a group of schoolmates for an extended 

period. Yes⬜ No⬜  

- To deal with the management of the grant they receive from the sending 

organization. Yes⬜ No⬜  

- To use the tools that will be useful to communicate with family and friends 

during the project. Yes ⬜ No ⬜ 

- To communicate with host organization and other people in an easy and 

affordable way during the project. Yes ⬜ No ⬜  

- To deal with problems and crisis regarding issues such as transport, food 

and communication. Yes ⬜ No⬜ 

- Other ........  

7) Do you think that past participants could help in planning the dissemination 

activities that will lead to an extended impact on the organisation and the local 

community? 

Yes ⬜ No ⬜ 

If Yes, which way?  

-Organise an event for the dissemination of the project results Yes ⬜ No ⬜  

-Produce information material (poster - flyers - articles - reports) Yes ⬜ No ⬜  

-Use socials to support the dissemination Yes ⬜ No ⬜  

-Produce audio visual material Yes ⬜ No ⬜  

-Other ............  

8) Do you think that the presentation by the former participants increased your 

expectations from your participation in a mobility project? Yes⬜ No⬜ 

9) Did the past participants referred to the management of the grant and to what 

extent the economic support they received by the organization, ensured an 
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acceptable subsistence? Yes⬜ No⬜ 

If Yes  

10) Did the reference about the economic support give answers to your questions?  

Yes ⬜ No ⬜  

11) Do you think that the contact between the past participants and the parents could 

help the parents to give their consent for the students’ participation easier?  

Yes ⬜ No ⬜  

If Yes  

12) What are the issues that this contact could facilitate?  

- Health and accident insurance for the participants. Yes ⬜ No ⬜  

- Labor accident insurance for the participants. Yes ⬜ No ⬜  

- Economic support management. Yes ⬜ No ⬜  

- Subsistence with a group of schoolmates (Who is taking care of the 

students and is responsible to find solutions for problems that may come 

up unexpectedly). Yes ⬜ No ⬜  

- The contribution to the further professional development. Yes ⬜ No ⬜  

- International and internal transport issues. Yes ⬜ No ⬜  

- Contact with home country. Yes ⬜ No ⬜  

- Deal with emergency issues. How the organizations and the assigned 

persons reacted? Yes⬜ No⬜  

- Other ...... 
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Good Practice 15 – Greece 
Digital intercultural travel guide 
 

Author 
 

1 Patras Laboratory Center 

Duration 
 

Before the Mobility 

Target group of 
learners 
 

VET Students in Difficulty 

Goals and objectives 

Encourage students to take part in creating a digital intercultural travel guide that 

they will use in an international Erasmus + mobility project. In this way they will be 

able to achieve the following goals:  

- To gather information about the country and the city where the mobility will take 

place and to get acquainted with the dimension of intercultural learning. 

- To increase the international and intercultural resilience of students, to understand 

and prepare themselves for an international mobility.  

- To develop the relevant knowledge in order to interact effectively and 

appropriately in various situations.  

-To make students aware of their own culture and to help them interpret and 

understand other cultures.  
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- To develop a methodology of intercultural learning and to acquire intercultural 

ability.  

- To determine the role of the school in the preparation of participants and their 

adaptation to the host country.  

- To understand how intercultural knowledge and skills will enhance their technical 

profile and career prospects.  

Structure /Contents / Description  

The School/Sending Organization creates a digital intercultural guide.  

A) Two-hour presentation of the programme to students  

The teachers invite the students to a two-hour meeting where they are informed 

about the approved project, the destination country of the international mobility 

program and the possibility to participate in an internship in this country. They 

present information material of the project and will emphasize the promotion of 

intercultural information, images and videos of the host country. After that, they 

announce the idea of creating a digital intercultural guide that will address the 

culture of the host country. They talk about how to create the guide and analyze the 

steps and methodology that students will follow in collaboration with their teachers. 

In addition, they explain the usefulness of the guide and how to use it during the 

mobility. Thus, all students, especially those with low educational and social profile, 

low self-esteem, who come from the weakest sections of the society and face 

difficulties in many aspects of their daily lives, are able to help with creating the 

guide and keeping an active role in its final configuration.  

B) Creation of working teams 

The organization provides the electronic equipment, the other resources and all the 

materials needed to compile and format the digital intercultural guide. Thus, even 

students in difficulty who do not have the necessary equipment in their home or the 

financial means to be able to work equally with all members of the group. Teachers 

in collaboration with students create working teams that contribute to the creation 

of the guide. These teams collect material and information from the web and other 

sources about the culture of the country where they do their internship. The 
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information they seek is important to ensure a convenient stay in the hosting 

country.  

C) Composing the digital intercultural guide  

i. Giving a title 

Teachers guide students in creating the guide. To make it more attractive, teachers 

in collaboration with students may consider giving a title, such as "I spread my skills 

elsewhere" or "I highlight my intercultural skills" or whatever else they think.  

ii. Brainstorming 

Teachers applying brainstorming challenge students to talk about the concept of 

intercultural learning and record their answers. They group the answers into 

thematic categories and all together discuss and comment.  

iii. Questions – Questionnaire 

Teachers ask students questions to understand what are their concerns for the 

country they will move to, what difficulties they think they will encounter, what can 

be exciting about where they will stay, if they believe they will succeed in their 

internship, whether such a trip will be a good experience, whether they have general 

or special knowledge about the host country, whether they know the culture, the 

customs, the history of the place or some sights. These and other questions can be 

posed to the students in the form of a questionnaire, completed by the students and 

kept by the teachers in the project file for feedback.  

iv) Search fields 

Teachers in collaboration with students define the directions of information 

retrieval. These must cover all the areas related to the culture of the foreign country 

in which the students will live, focusing on:  

- culture and arts 

- customs and traditions of the country 

- language and history of the country 
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- education and the education system 

- technological and economic prosperity 

- industry and primary production of the country 

- work rules and manners, code of conduct at work.  

Students seek information about the country's cultural features, culture, customs 

and traditions, which will help them gain knowledge and feel ready and able to face 

any difficulty. 

They gather information about the language, alternative ways of communicating 

and learn some basic words of the local language that they will be useful during their 

stay. They briefly record the main historical events, the monuments, the sights and 

important people who contributed to the development of the country.  

They collect information on the country's geographical and geomorphological 

features, its strategic position on the world map, the industry, the primary 

production, the economic and technological progress and all the rest that form the 

culture and ethics in order to familiarise well with the daily life and being able to 

enjoy their stay abroad.  

Additionally, they keep records about the education and the VET system and will 

compare them to the ones in their native country, for example, the labour rules and 

ethics that have a significant impact on the personal development. This way, the 

students have a deep knowledge of these issues, which will enable them to address  

the problems that may come up during their stay abroad for the practical training. 

They find their way to discover the traditional and modern arts such as music and 

dance. Besides, they search for information about local and national cuisine and 

gastronomy.  

All the collected information help the participants to create the cultural profile of 

the hosting country and will help the students especially the ones in difficulty, to 

experience a successful mobility and get rid of the prejudice among these people 

that staying abroad for a long period is extremely difficult by default.  

After the collection of the information, the teachers and students decide the way 
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they compose them to create an attractive, easily accessible and useful output.  

v) Dissemination of the Output 

The intercultural guide can be uploaded on the school website and a paper copy can 

be delivered to the students and their families, especially if they don't have internet 

access due to low socioeconomic and educational profile.  

 

 

Motivational Strategies  

Developing strategies for implementing good practices in intercultural teaching and 

education in schools enhances pluralism and promotes the emancipatory purpose of 

education. The strategies to be followed in the field of intercultural background 

climate development in order to smoothly integrate students into the host country 

should be such as to significantly enhance intercultural exchanges.  

Indicative examples: differentiation of teaching, use of multimodal texts, 

storytelling, use of authentic texts from the culture of students' origin, use of 

bilingual texts, role-playing games, ideology, utilization of texts with anti-racist 

content, references to immigration problems process etc. The basic conditions for 

their implementation are the professional development of teachers, the 

maintenance of a positive climate and high expectations for students and the 

organization of teaching aimed at empowering students in matters of 

interculturalism.  

In addition, some of the strategies and methods of mobilizing students to gain 

intercultural awareness are the following:  

- We promote an atmosphere of trust, ownership and shared responsibility among 

all participating students. 

- We include parents who come from national minorities in school activities and 

collective decision making  

- We provide collaborative learning opportunities, open group discussions and 

experimental activities that promote interdependence despite competition and 
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hierarchy 

- We encourage diversity and interculturalism in institutional development  

- We provide local management in order to develop local problem solving, culturally 

sensitized decision making and rules that respect diversity 

- Our school encourages the clarification of values, the development of team spirit, 

dialogue and mutual understanding  

- We provide an intercultural, mixed and integrated school environment in order to 

reduce the social distance between students coming from individual national and 

cultural backgrounds. 

- We form a variety of groups, which include representatives from student, staff and 

parent groups to address management and group management issues.  

- We allow students to identify and eliminate any institutional discrimination as well 

as hidden forms of prejudice and marginalization. 

- We take into account the hidden curriculum, the ethos of the school and its 

organizational culture and school life as indicators of quality.  

- We give students an opportunity to develop their multilingual skills. 

- At the level of curriculum development, we select topics that take into account the 

multilingual framework of education. 

- We promote new learning and teaching methods that are student-oriented (for 

example, exploratory learning, work-oriented learning, role-playing games, learning 

to negotiate attitudes and opinions). 

- We develop methods for managing otherness and difference 

- We promote non-ethnocentric study programs based on the principles of non-

discrimination, pluralism and cultural relativism 

- We teach social skills and the necessary skills to learn democracy (such as the 

ability to participate in a public debate or conflict resolution) 
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- We develop tools to encourage students to use independent critical skills including 

critical thinking about their reactions and attitudes toward other cultures. 

- Encourage students to show empathy for others 

- We improve student effectiveness and impartiality in the management of 

intercultural conflicts 

- We organize educational meetings that focus on diversity, social sensitivity, cultural 

sensitivity as part of the plans for the development of students' profiles.  

 

Evaluation  

Questionnaire before the Mobility  

1) What difficulties do you think you may face in the host country? 

2) What is your biggest concern? 

3) What do you know about the customs and traditions of this country? 

4) What do you know about the working conditions that prevail in this place? 

5) How do you think you will cope with language issues? 

6) Do you know the history of the place you are going and its culture? 

7) What is known about the issue of labor rights and in general the legislation in 

force in the country of residence? 

8) Are you aware of the work rules and manners, as well as code of conduct at work 

in general?  

FINAL EVALUATION QUESTIONNAIRE AFTER THE MOBILITY  

1) How much did Intercultural Education help you adapt to the host country? 

2) What work rules and work ethic apply and how prepared were you? 

3) Did the education system have similarities with ours in matters of 
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interculturalism? 

4) How much intercultural education has helped you in developing work 

consciousness and good behavior in the workplace? 

5) How did you overcome the language barrier and how useful was the preparation 

that was done earlier? 

6) How useful did you find the features of the place you had collected before the 

trip? (Sights, language idioms, human culture, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


