
Τίτλος Promoting Meaningful Integration of 3rd Country National Children to Education 

Διάρκεια 24  Μήνες 

Α/Α Συμμετέχοντες Χώρα 
1 Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Ελλάδα 
2 CESIE Ιταλία 
3 Fundación InteRed Ισπανία 
4 CANARY WHARF CONSULTING LTD Ηνωμένο Βασίλειο 

5 Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Ελλάδα 

6 EUROPEAN PARENTS ASSOCIATION Βέλγιο 
7 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά Ελλάδα 

Περίληψη του Προγράμματος 

Ο γενικός στόχος της δράσης είναι να ενδυναμώσει την επιτυχή συμμετοχή στην εκπαίδευση των 
παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών που πρόσφατα έφθασαν και να συμβάλει στην καταπολέμηση 
της διάκρισης εις βάρος των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον στην 
Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, και την ΕΕ γενικά. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με : 

• Αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση και του ποσοστού απόκτησης πτυχίων μεταξύ 
των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών/νέων σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, ώστε να 
καταστούν ικανοί να επιτύχουν προσωπική ανεξαρτησία και ενεργό συμμετοχή στην 
κοινωνία 

• Ενίσχυση της ακαδημαϊκής απόδοσης των μαθητών υπηκόων τρίτων χωρών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Ενίσχυση των δεξιοτήτων των καθηγητών, των διευθυντών  και του προσωπικού, έτσι ώστε 
να είναι ικανοί να διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο τη συνεχώς αυξανόμενη 
διαφορετικότητα σε πολιτισμικό και γλωσσολογικό επίπεδο 

• Διευκόλυνση και προώθηση της συμμετοχής των γονέων υπηκόων τρίτων χωρών στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους και τη σχολική ζωή 

• Ενίσχυση της γνώσης των μαθητών υπηκόων τρίτων χωρών και των γονέων τους σχετικά με 
τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας, της Ιταλίας & της Ισπανίας 

• Ενίσχυση της γνώσης της μητρικής γλώσσας και της κουλτούρας των μαθητών υπηκόων 
τρίτων χωρών 

• Ενθάρρυνση ανταλλαγής εμπειριών και καλών  πρακτικών πάνω στην επιτυχή 
ενσωμάτωση των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση και προώθηση 
μοντέλων εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ένα ενιαίο σχολείο 

• Ανάπτυξη της κοινής γνώμης και γνώσης σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης στην 
προαγωγή κοινωνιών ένταξης και στην αξία της πολυπολιτισμικότητας 

• Ενίσχυση της εστίασης σε θέματα πολυπολιτισμικότητας, ένταξης και διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων στο στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 


