
Περίληψη του προγράμματος TIEREF 

Σε όλη την Ευρώπη, τα παιδιά μεταναστών (και ιδίως εκείνα με προσφυγικό 

ιστορικό) τείνουν να έχουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερη επίδοση στο σχολείο και 

είναι πιθανότερο να το εγκαταλείψουν νωρίτερα απ’ ότι τα παιδιά που δεν είναι 

αλλοεθνή. Τα ζητήματα είναι ακόμη πιο έντονα, όταν αναφερόμαστε σε παιδιά 

προσφύγων, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλες πολιτισμικές δυσκολίες και 

ψυχολογικά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή καινοτόμων μέσων 

και εργαλείων που θα ενισχύουν την εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών σε όλες τις 

χώρες-εταίρους, επιτρέποντας τα σχολεία και τους υπεύθυνους χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής να διαχειριστούν καλύτερα τις παραπάνω προκλήσεις. 

Τα μέτρα του προγράμματος περιλαμβάνουν την ανταλλαγή εκτενών 

εκπαιδευτικών πόρων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των σχολείων, ειδικά εκείνων 

με υψηλό ποσοστό φοίτησης μεταναστών παιδιών, καθώς και πλαισίων 

εκπαιδευτικής πολιτικής μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.  

Για να επιτευχθεί η παραπάνω συνέργεια, το πρόγραμμα στοχεύει στη 

δημιουργία συμμαχίας σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

και υπουργείων/διευθύνσεων εκπαίδευσης, τα οποία θα μπορούν να μοιραστούν τις 

βέλτιστες πρακτικές μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.  

Αναλυτικότερα τα παραγόμενα έργα του Προγράμματος θα είναι τα εξής: 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων εύχρηστου μαθησιακού υλικού με στόχο τη 

διευκόλυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών και 

μαθητριών 

 Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης για την προώθηση της συνεργασίας και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και αποθετηρίου πόρων σχετικών με την 

ενταξιακή εκπαίδευση  

 Παρουσίαση και εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου «Υποστήριξη μάθησης 

μεταξύ Ομότιμων» (peer learning) για την προώθηση της ενταξιακής 

εκπαίδευσης 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης των πρότερων γνώσεων 

των προσφύγων μαθητών και μαθητριών καθώς και της αναγνώρισης και 



επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας 

 Δημιουργία εγχειριδίου με επίσημες προτάσεις για την ενταξιακή εκπαίδευση, 

βασισμένο στα αποτελέσματα του έργου 
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