
 

 

 

 

 

 

  

Συμπεράσματα σχετικά με τις ψηφιακές 
δεξιότητες, όσον αφορά στους 

μετανάστες με ειδικές ανάγκες στη Δανία, 
στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία 

και στη Σουηδία. 

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DPIP αποσκοπεί 
στην προώθηση της χρήσης ψηφιακών παιδαγωγικών μεθόδων σε προγράμματα ένταξης και 

εκπαίδευσης μεταναστών. Αυτή η διαδραστική έκθεση παρουσιάζει την έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στις πέντε χώρες εταίρους, εξετάζοντας την τρέχουσα κατάσταση 

αναφορικά με τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες, τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών 
και τι πρέπει να βελτιωθεί. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, αφού αντικατοπτρίζει τις 

οπτικές μόνο των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Αριθμός Προγράμματος 
2020-1-DE02-KA204-007526
  

Συνεργάτες 
του έργου 
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Το υπόβαθρο του έργου 
 
 

 

Το έργο “Digital Practices for Inclusive Programs (DPIP)” 
Το χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DPIP, 
αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης ψηφιακών παιδαγωγικών σε 
προγράμματα ένταξης και εκπαίδευσης μεταναστών. Οι εκπαιδευτικοί και 
οι σύμβουλοι δεν μπορούν πάντα να παρέχουν την υποστήριξη που 
χρειάζεται πρόσωπο με πρόσωπο, λόγω για παράδειγμα καιρικών 
συνθηκών, της έλλειψης προσωπικού, λόγω ασθένειας ή άλλων 
απρόβλεπτων περιστατικών, όπως η τρέχουσα κρίση του Covid-19. Τώρα, 
περισσότερο από ποτέ, γίνεται φανερό πόσο απαραίτητες είναι οι 
διαδικτυακές υπηρεσίες για τηn παροχή συνεχών ευκαιριών μάθησης και 
συμμετοχής. Με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που είναι κατάλληλα για 
προγράμματα ένταξης και εκπαίδευσης, το έργο αυτό υποστηρίζει την 
ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των συμβόλων και εκπαιδευτικών και 
εισάγει μια καινοτόμο μη τυπική μεθοδολογική προσέγγιση για τη 
δημιουργία προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Η παρούσα έκθεση 
Αρχικά, οι εταίροι πραγματοποίησαν ξεχωριστά έρευνα, ο καθένας στη 
χώρα του (Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία  και Σουηδία), προκειμένου να 
συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση με 
τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες. Η έρευνα εστίασε στα πρώτα βήματα 
που καλούνται να ακολουθήσουν οι μετανάστες όταν έρχονται στη χώρα 
υποδοχής, ποια είναι η κατάσταση για όσους έχουν ειδικές ανάγκες, 
καθώς και την προσφορά και τη ζήτηση για γλωσσικές υπηρεσίες 
υποστήριξης και παροχής συμβουλών. Εντοπίστηκαν οργανώσεις που 
εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με την τρέχουσα κατάρτιση που είναι διαθέσιμη για εκπαιδευτικούς 
και συμβούλους που εργάζονται με αυτόν τον πληθυσμό.  

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την έρευνα και διεξάγοντας συνεντεύξεις, 
οι εταίροι συνέλεξαν πληροφορίες σχετικά με το τρέχον επίπεδο ψηφιακών 
δεξιοτήτων ενός δείγματος εκπαιδευτικών και συμβούλων που εργάζονται 
στη χώρα τους. Η έρευνα και οι συνεντεύξεις διαμορφώθηκαν σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Ψηφιακή Επάρκεια των Εκπαιδευτικών 
(Redecker, 2017). Χρησιμοποιώντας αυτή τη δομή που βασίζεται στη 
θεωρία, θα αποκαλυφθεί μια σαφέστερη πορεία προς τα επόμενα στάδια 
του έργου και θα γίνει μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας 
κατάστασης. 

Ανάπτυξη ενός 
καινοτόμου 
προγράμματος 
βασισμένο σε 
υπάρχοντα ψηφιακά 
εργαλεία που 
εστιάζουν στις 
συγκεκριμένες 
ανάγκες των 
ατόμων. 

Ενίσχυση των 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών και 
των συμβούλων και 
η επικύρωσή της 
μέσω 
πιστοποιήσεων. 

Βελτίωση των 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων των 
μεταναστών με 
ειδικές ανάγκες μέσω 
διαδικτυακών 
μαθημάτων 
προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες τους. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

DPIP: 
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Επικεφαλής της ερευνητικής δραστηριότητας ήταν ο σουηδικός εταίρος του 
έργου Swldeas AΒ και οι κατευθυντήριες ερωτήσεις ήταν: 

• Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και πιθανές λύσεις που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι που εργάζονται με ψηφιακά 
εργαλεία; 
• Πώς εντοπίζουν, τροποποιούν, μοιράζονται επί του παρόντος οι 
εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι ψηφιακούς πόρους; 
• Πώς σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και εφαρμόζουν σήμερα οι 
εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι ψηφιακές τεχνολογίες; 
• Πώς χρησιμοποιούν επί του παρόντος οι εκπαιδευτές και οι 
σύμβουλοι το ψηφιακό υλικό για την αξιολόγηση/παρακολούθηση των 
μαθητών; 
• Πώς χρησιμοποιούν επί του παρόντος οι εκπαιδευτές και οι 
σύμβουλοι το ψηφιακό υλικό για την ενίσχυση της συμμετοχής και της 
προσβασιμότητας; 

Όλα τα πορίσματα των εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων 
συγκεντρώθηκαν σε ένα υπόδειγμα εθνικής έκθεσης (βλέπε παράστημα Α).  

Οι ακόλουθοι εταίροι υπέβαλαν εθνικές ερευνητικές εκθέσεις: 

• CLAVIS – Sprog & Κομπέτενς: Εθνική έκθεση Δανίας 
• Εκπαιδευτική ομάδα iberika gGmbH: Εθνική έκθεση Γερμανίας 
• Συνεργασία Ενεργών Πολιτών: Εθνική Έκθεση Ελλάδας 
• CESIE (Centro studi e iniziative europeo): Εθνική έκθεση Ιταλίας 
• SwIdeas ΑΒ: Εθνική έκθεση Σουηδίας 

 

  

Μετανάστες - άτομα με ξένη 
υπηκοότητα εγγεγραμμένα στη 
χώρα υποδοχής. 

Μετανάστες με ειδικές 
ανάγκες – μετανάστες με 
πρόσθετες, μη μεταναστευτικές  
ανάγκες  που χρειάζονται 
επιπλέον βοήθεια κατά την 
αλληλεπίδρασή τους με τομείς 
της κοινωνίας και της 
καθημερινής ζωής  (όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, και 
προγράμματα γλώσσας και 
ένταξης).   

Αυτές οι ανάγκες μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

• Μη τυπικές ικανότητες (π.χ.  
σωματική ή διανοητική  
αναπηρία). 

• Εξαρτήματα, που μπορούν 
να περιορίσουν την 
επαγγελματική ή 
προσωπική ανάπτυξη.  

• Εμπειρία τραυματικών 
καταστάσεων στη χώρα 
καταγωγής τους ή 
διακρίσεις. 

• Εμπειρία ψυχολογικών 
δυσκολιών.  

ΟΡΙΣΜΟΙ 
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Η τρέχουσα κατάσταση και τα πρώτα βήματα για τους μετανάστες με 
ειδικές ανάγκες. 
Η εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες αποτέλεσε πρόκληση για όλους 
τους εταίρους λόγω της εστίασης είτε στη διάσταση των μεταναστών, είτε στη διάσταση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες. Οι εθνικές στατιστικές δεν φαίνεται να ομαδοποιούν αυτές τις δύο μεταβλητές, γεγονός που 
καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες να λάβουν την ενημέρωση και την 
υποστήριξη που χρειάζονται και δικαιούνται.  

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες σε κάθε 
χώρα εταίρο, καθώς και τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι μετανάστες πριν και μετά τη 
λήψη της άδειας διαμονής. Θα επισημανθεί επίσης το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις μεταναστευτικές 
υποθέσεις και η νομική/θεσμική υποστήριξη που είναι διαθέσιμη για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες.  

Πριν εμβαθύνουμε στις χώρες εταίρους, ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του αριθμού των μεταναστών 
ανά χώρα (Γράφημα 1). Ακόμα δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους μετανάστες με 
ειδικές ανάγκες, ωστόσο εκτιμάται ότι το 15% του πληθυσμού έχει κάποιας μορφής αναπηρία (WHO, 2011). 
Παρέκταση αυτού φαίνεται στο σχήμα 2.   

ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

 

Γράφημα 1. Ποσοστό μεταναστών σε κάθε χώρα εταίρο (Statista, 2021) 

0.79m  
Ιταλία 

0.12m 
Ελλάδα 

0.13m 
Σουηδία 

0.08m 
Δανία 

1.5m 
Γερμανία 

Εκτιμώμενος αριθμός μεταναστών με ειδικές ανάγκες ανά χώρα εταίρο 

Γράφημα 2. Εκτιμώμενος αριθμός μεταναστών με ειδικές ανάγκες σε κάθε χώρα εταίρο 
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Δανία 
Όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι (προσωρινοί και μόνιμοι), οι 
πολίτες ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας και οι πολίτες της Δανίας 
έχουν πρόσβαση σε όλες τις παροχές δημόσιας 
υγείας και στην κοινωνική προστασία στη Δανία. Τα 
άτομα με προσωρινή ή μόνιμη σωματική ή ψυχική 
αναπηρία ή ειδικά κοινωνικά προβλήματα 
προστατεύονται βάσει του  Δανικού Νόμου περί 
Κοινωνικών Υπηρεσιών  (αριθ. 573 του 2005). Η 
υποστήριξη περιλαμβάνει δωρεάν προσωπική και 
πρακτική βοήθεια, ευέλικτη κατ' οίκον φροντίδα, 
υποκατάστατη βοήθεια και κατ' οίκον φροντίδα κατά 
τη διάρκεια των διακοπών σας (δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης στη Δανία, PDF). 

Το εθνικό ερευνητικό κέντρο για την πρόνοια (SFI - 
det nationale forskningscenter for velfærd, Larsen, 
2015) δημοσίευσε μια έκθεση που δείχνει ότι 
εξετάστηκαν τα άτομα με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας, διαπιστώνοντας ότι μόνο το 28% των 
ατόμων με σοβαρή αναπηρία ή μακροχρόνιο 
πρόβλημα υγείας βρίσκονται στο εργατικό δυναμικό, 
εκ των οποίων το 25% έχουν ψυχικές ασθένειες, με 
αποτέλεσμα αυτό να θεωρείται το πιο σημαντικό 
μειονέκτημα.  

Το πρώτο σημείο επαφής ως νεοεισερχόμενος 
αλλοδαπός στη Δανία είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Διεθνών Πολιτών (ICS) που βρίσκονται στην 
Κοπεγχάγη, το Όντενσε, το Άαρχους και το 
Άαλμποργκ. Όλες οι δημόσιες αρχές που χρειάζεστε 
εκπροσωπούνται εδώ, οπότε στις περισσότερες 
περιπτώσεις αρκεί να επισκεφθείτε ένα κέντρο ICS για 
να διεκπεραιώσετε όλη τα γραφειοκρατικά ζητήματα 
και να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας 
(Οργανισμός Ψηφιοποίησης, 2021).  

Αφού κατέχετε προσωρινή άδεια διαμονής για 8 
χρόνια, δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για μόνιμη 
άδεια διαμονής στη Δανία, εφόσον πληροίτε άλλες, 
βασικές προϋποθέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
μπορεί να είναι μόλις 4 χρόνια, εάν έχετε περάσει το 
τεστ της δανικής γλώσσας, 3 αν έχετε εργαστεί για 
τουλάχιστον 4 χρόνια, εφόσον έχετε περάσει το τεστ 
ιθαγένειας και έχετε ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 
τουλάχιστον 298.101,82 DKK τα τελευταία 2 χρόνια. 
Διαβάστε περισσότερα  εδώ.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/573
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/573
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13746&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13746&langId=en
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Permanent%20residence%20permit/Permanent%20residence
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Ποιος χρειάζεται άδεια παραμονής για να μετακομίσει στη Δανία; Δείτε τον παρακάτω γενικό οδηγό! 

 

 

Οργανισμοί που εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες στη Δανία 

Το Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (DRC)  διαθέτει  κέντρο για ευάλωτους πρόσφυγες, με 
τραύματα και άλλα ψυχικά, σωματικά ή κοινωνικά βάρη. 

Η ligeværd (Ισότητα) είναι μια κοινότητα που αποτελείται από 3 οργανισμούς, που εργάζονται για τη 
δημιουργία καλύτερων εκπαιδευτικών, εργασιακών, στεγαστικών και κοινωνικών συνθηκών για άτομα 

με ειδικές ανάγκες. 

Το Κέντρο Επάρκειας για Ευάλωτους Ασθενείς & Ασθενείς με άλλες εθνοτικές καταβολές βοηθά άτομα 
που δυσκολεύονται να δρομολογήσουν την υγειονομική τους περίθαλψη. 

https://drc.ngo/da/
https://drc.ngo/da/
https://www.ligevaerd.dk/om-ligevaerd/organisation/
https://www.sundhed.dk/
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Γερμανία 
Η ασφάλιση υγείας αποτελεί προϋπόθεση για όλους στη 
Γερμανία, είτε μέσω δημόσιας είτε μέσω ιδιωτικής 
ασφάλισης. Σύμφωνα με τον γερμανικό κοινωνικό κώδικα 
(Sozialgesetzbuch (SGB),  τα επιδόματα μακροχρόνιας 
φροντίδας και αναπηρίας βασίζονται στο εισόδημα και 
την οικογενειακή κατάσταση και όχι στην εθνικότητα.  Οι 
πληρωμές επιδομάτων εξαρτώνται από το βαθμό 
αναπηρίας (από 20-100) και εφαρμόζονται στο τοπικό 
Γραφείο Συντάξεων και Παροχών (Versorgungsamt). 
Βλέπε:  δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία  
και κοινωνική ασφάλιση για τα TCNs στη Γερμανία. 

Τα εμπόδια για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες 
περιλαμβάνουν την κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη και 
γενικά τη συμμετοχή στις υπηρεσίες (βλ. Schülle 2017a και 
b).  Ένας πιθανός λόγος πίσω από αυτό είναι ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, 
πράγμα που σημαίνει ότι, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, 
υπάρχει έλλειψη πολύγλωσσων υπηρεσιών και 
ενημερωτικού υλικού.  

Το γερμανικό κράτος χρηματοδοτεί την παροχή 
συμβουλών μετανάστευσης για ενήλικες μετανάστες 
(MBE) και νέους (έως 27 ετών) υπηρεσίες μετανάστευσης 
(JMD). Υπάρχει τουλάχιστον ένα γραφείο συμβουλών 
MBE/JMD σε κάθε πόλη και περιοχή στη Γερμανία. Εδώ 
μπορείτε να πάρετε εξειδικευμένη βοήθεια εάν έχετε 
αναπηρία που απαιτεί ειδικές ανάγκες (Legal-
migration.de, 2021). 

Το επόμενο βήμα είναι να εγγραφείτε στο γραφείο 
εγγραφής των κατοίκων της περιοχής. Μετά την εγγραφή 
μπορείτε, για παράδειγμα, να ανοίξετε έναν τραπεζικό 

λογαριασμό, να λάβετε έναν αριθμό φορολογικού                                      
μητρώου και να υποβάλετε αίτηση για υποστήριξη με τη 
μορφή κάρτας αναπηρίας (Schwerbehindertenausweis, 
βλέπε εικόνα 3). Μετά από αυτό, το τοπικό συνταξιοδοτικό 
γραφείο (Versogungsamt) θα καθορίσει για ποιες 
παροχές μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, οι οποίες θα είναι 
οι ίδιες για όλους τους κατοίκους της Γερμανίας.  

Μπορείτε να μάθετε πού βρίσκεται 
το συμβουλευτικό γραφείο YOUTH 
(12-27 ετών) εδώ 

Μπορείτε να μάθετε πού βρίσκεται το 
γραφείο παροχής συμβουλών 

Ί Ω  (2  ώ ) δώ 

Σχήμα 3. Παράδειγμα 
κάρτας αναπηρίας 

https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Germany_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/11a.germany_social_security_final_en_version.pdf
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://www.mbeon.de/en/about-the-project/en/
https://www.mbeon.de/en/about-the-project/en/
https://www.mbeon.de/en/about-the-project/en/
https://www.schwerbehindertenausweis.de/behinderung/ausweis/der-schwerbehindertenausweis
https://www.schwerbehindertenausweis.de/behinderung/ausweis/der-schwerbehindertenausweis
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Ποιος χρειάζεται άδεια παραμονής για να μετακομίσει στη Γερμανία; Δείτε τον παρακάτω γενικό οδηγό! 

 

Οργανισμοί που εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες στη Γερμανία 

Η Caritas παρέχει διαδικτυακή συμβουλευτική για τους μετανάστες στη Γερμανία. 

Η ανεξάρτητη υπηρεσία συμβουλευτικής ασθενών (UPD) προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική μέσω 
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία σε 

διάφορες γλώσσες.  

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης Νέων και  η Υπηρεσία Μετανάστευσης Ενηλίκων  είναι  κέντρα παροχής 
συμβουλών σε πόλεις και δήμους, που διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για μετανάστες με ειδικές 

ανάγκες. 

https://www.caritas.de/
https://www.patientenberatung.de/de
https://www.jugendmigrationsdienste.de/meinen-jmd-vor-ort-finden/
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html;jsessionid=3A2E759183DE8A0B0DBC69354D21B79A.2_cid286
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Ελλάδα 
Η ελληνική νομοθεσία προσφέρει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες για άτομα που θεωρούνται «ευάλωτα», στα 
οποία περιλαμβάνονται έγκυες γυναίκες, παιδιά, θύματα 
βασανιστηρίων και άτομα με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων ψυχικής υγείας 
(Λειβαδίτης, Παπτζάνης, Ηλίας, Πετράκου, 2020). Θα 
πρέπει να τους παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, τη λήψη άδειας διαμονής, ιατρική 
περίθαλψη και κοινωνική πρόνοια. Όλοι οι νόμιμοι 
κάτοικοι της Ελλάδας έχουν πρόσβαση σε  
προγράμματα οικονομικής βοήθειας με διάφορες 
απαιτήσεις (κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα στην 
Ελλάδα και  ελληνική νομοθεσία για την ειδική φροντίδα 
των ατόμων με αναπηρία).  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 
όταν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες φθάνουν 
παράνομα στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθήσουν τις 
Διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Αυτές 
περιλαμβάνουν την ενημέρωση για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους, την ταυτοποίησή τους, την 
εγγραφή τους στη βάση δεδομένων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και 
θεραπεία, καθώς και την άμεση φροντίδα και 
ψυχολογική υποστήριξή τους. Στη συνέχεια 
κατευθύνονται σε διάφορα κέντρα και φορείς ανάλογα 
με το αν πρόκειται για αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτους 
ανηλίκους, μη αιτούντες άσυλο ή άλλες ευάλωτες 
ομάδες (Ελληνική Αστυνομία, Περιφερειακό Γραφείο 
Ασύλου ή Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αντίστοιχα) (Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 
https://migration.gov.gr/ris/diadikasies/ , 2021). 

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της Human Right 
Watch (2017), οι μετανάστες με ειδικές ανάγκες δεν 
έχουν ακόμη αναγνωριστεί επαρκώς στην Ελλάδα, εν 
μέρει λόγω της βεβιασμένης διαδικασίας καταγραφής 
λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Η εν 
λόγω έκθεση διαπίστωσε ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει 
έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα νομικά τους 
δικαιώματα, την αναπηρική βοήθεια, την ιατρική 
περίθαλψη και την υποστηρικτική τεχνολογία, ιδίως αν 
ληφθεί υπόψη ότι το προσωπικό που εργάζεται με τους 
μετανάστες δεν είναι εξειδικευμένο ή ενημερωμένο 
(Slobodin and de Jong 2015). 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μετανάστευσης που παρέχονται από τοπικές και εθνικές αρχές, καθώς και ΜΚΟ, 
προσφέρουν μαθήματα γλώσσας και κατάρτισης (EWSI, 2021). Βοηθούν στην υποβολή αιτήσεων για 
κοινωνικές παροχές και βοηθούν στη δικτύωση (ACCMR, 2021). Δεν υπάρχει, ωστόσο, στην Ελλάδα κάποιο 
τυποποιημένο πρόγραμμα ένταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών. 

https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/https:/ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Greece_en.pdfYour%20social%20security%20rights%20in%20Greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/https:/ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Greece_en.pdfYour%20social%20security%20rights%20in%20Greece_en.pdf
http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83409
http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83409
https://migration.gov.gr/ris/diadikasies/
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Ποιος χρειάζεται άδεια παραμονής για να μετακομίσει στην Ελλάδα; Δείτε τον παρακάτω γενικό οδηγό!

 

Οργανισμοί που εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα  

  Το Κοινωνικό EKAV βοηθά άτομα με βασικές ανάγκες όπως διαμονή, φαγητό και υγειονομική 
περίθαλψη, όπως μετανάστες με ειδικές ανάγκες. 

Το έργο HELIOS  είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης που προσφέρει υπηρεσίες όπως ανεξάρτητη 
διαβίωση, επιδοτήσεις ενοικίου, μαθήματα ένταξης και υποστήριξη απασχολησιμότητας. 

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει διερμηνεία, προστασία ευπαθών ομάδων και εκπαίδευση και ένταξη 
προσφύγων και μεταναστών.  

Η ΕΛΙΞ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μια σειρά κοινωνικών προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης και την προστασία των δικαιωμάτων των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 

https://kinonikoekav.gr/index.php/en/
https://greece.iom.int/en/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios
https://metadrasi.org/en/home/
https://www.elix.org.gr/en/
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Ιταλία 
Η Ιταλική νομοθεσία ορίζει ότι τα άτομα με σοβαρές 
αναπηρίες θα πρέπει να έχουν επαρκή υποστήριξη. Οι 
Ιταλοί υπήκοοι και τα μέλη της ΕΕ καλύπτονται από την 
εθνική ιατρική ασφάλιση (δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης στην Ιταλία). Οι μετανάστες με ειδικές 
ανάγκες αντιμετωπίζουν αρκετά εμπόδια στην Ιταλία, 
όπως δυσκολία επικοινωνίας, έλλειψη 
αποτελεσματικών εργαλείων, υψηλό αριθμό 
γλωσσικών διαταραχών σε ανήλικους μετανάστες και 
δυσκολία στον εντοπισμό αόρατων αναπηριών, οι 
οποίες υποδεικνύουν ανεπάρκεια του ισχύοντος 
συστήματος  (FISH, UNAR, 2013). 

Ωστόσο, το 2019 χρηματοδοτήθηκαν 47 έργα από το 
FNPSA (Εθνικό Ταμείο Πολιτικών και Υπηρεσιών 
Ασύλου) για μετανάστες με ψυχικές ασθένειες ή/και 
σωματική αναπηρία, τα οποία είχαν αυξηθεί κατά 9,6% 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που 
υποδηλώνει βελτίωση στον τομέα αυτό. Τα σχέδια 
αυτά περιλάμβαναν τη γνωριμία με την Ιταλία και την 
πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες, όπως η κοινωνική 
και υγειονομική περίθαλψη. (Υπουργείο Εσωτερικών, 
2019) 

Πρώτα βρείτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή το τοπικό 
ταχυδρομείο με την πινακίδα "Sportello Amico" (σχήμα 
4) όπου μπορείτε να λάβετε 
δωρεάν βοήθεια για τη 
συμπλήρωση εντύπων, όπως η 
υποβολή αίτησης για άδειες 
διαμονής, οι εισφορές 
υγειονομικής περίθαλψης 
(tickets) και οι φορολογικές 
πληροφορίες (codice fiscale) 
(Υπουργείο Εσωτερικών, 2014). 

Για την άδεια μόνιμης διαμονής, τόσο οι μετανάστες 
της ΕΕ όσο και οι μετανάστες εκτός ΕΕ πρέπει να 
αποδείξουν ότι έχουν επαρκές επίπεδο ιταλικών και ότι 
μπορούν να στηριχθούν χωρίς να υποβάλουν αίτηση 
για δημόσιους πόρους. Εάν έχετε τεκμηριωμένη 
αναπηρία που σας εμποδίζει στην εκμάθηση της 
γλώσσας, δεν απαιτείται να διαθέτετε τον τίτλο 
σπουδών ιταλικής γλώσσας.  (Polizia di Stato, 2019). 
Διαβάστε περισσότερα  εδώ.  

Βρείτε το τοπικό 
ταχυδρομείο με 
αυτό το σημάδι: 

Σχήμα 4. 
Sportello Amico 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Italy_en.pdf
https://visaguide.world/europe/italy-visa/long-stay/
https://securelogin.bp.poste.it/altri-servizi/sportello-amico.shtml
https://securelogin.bp.poste.it/altri-servizi/sportello-amico.shtml
https://securelogin.bp.poste.it/altri-servizi/sportello-amico.shtml
https://securelogin.bp.poste.it/altri-servizi/sportello-amico.shtml
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Ποιος χρειάζεται άδεια παραμονής για να μετακομίσει στην Ιταλία; Δείτε τον παρακάτω γενικό οδηγό!

 

Οργανισμοί που εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες στην Ιταλία 

 

Η Aliseicoop προσφέρει  προσωπικές υπηρεσίες, πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού και υπηρεσίες διαμεσολάβησης για στέγαση, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία 

για τους μετανάστες και τα μειονεκτούντα άτομα. 

Η συνεργατική H.E.L.P προσφέρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, κατάρτιση και υποστήριξη 
απασχολισιμότητας, προσφέροντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες που θα βοηθήσουν να 

συμπεριληφθούν οι «μειονεκτούσες» ομάδες στον εργασιακό χώρο. 

Το κέντρο PENC προσφέρει δραστηριότητες ψυχικής υγείας που απευθύνονται σε ευάλωτα άτομα και 
φροντιστές. Προσφέρουν συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, γλωσσική και πολιτιστική διαμεσολάβηση. 

Η ΕΤΝΑ παρέχει ψυχολογικές, ψυχιατρικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε μετανάστες, πρόσφυγες και 
άλλους ευάλωτους πληθυσμούς. Δεν απαιτείται προκαθορισμένη διάρκεια ή συνταγή.  

To Centro Frantz Fanon παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους μετανάστες 
από μια ομάδα ψυχιάτρων, ψυχολόγων, πολιτιστικών διαμεσολαβητών, ανθρωπολόγων και 
εκπαιδευτικών. 

http://www.aliseicoop.it/
http://www.coophelp.org/
https://www.centropenc.org/
https://www.etnopsicologianalitica.com/
https://associazionefanon.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=17
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Σουηδία 
Η υποστήριξη ειδικών αναγκών στη Σουηδία 
ρυθμίζεται από διάφορους νόμους: Σουηδικός 
Νόμος περί Κοινωνικών Υπηρεσιών (Socialtjänsten, 
SoL, Lag 2001:453) και Υποστήριξη και Υπηρεσίες για 
Άτομα με Ορισμένες Λειτουργικές Αναπηρίες (Lagen 
om stöd och μέχρι vissa funktionshindrade, LSS – Lag 
1993:387). Αυτά παρέχουν στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες τα δικαιώματα του επιδόματος αναπηρίας, 
της προσωπικής βοήθειας, της υποστηριζόμενης 
στέγασης, των βοηθητικών συσκευών μεταφοράς 
και των τροποποιήσεων στέγης. 
Βλέπε:  Δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης στη 
Σουηδία. 

Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρίες στη Σουηδία έχει 
αποδειχθεί ότι έχουν πρόσβαση σε λιγότερες ιατρικές 
υπηρεσίες από τα άτομα χωρίς αναπηρία, έχουν 
χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω του Covid-19 
(Statistics Sweden, 2020). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
γίνουν πολλά για να βοηθηθούν.   

Το πρώτο σημείο επαφής για τους μετανάστες με 
ειδικές ανάγκες στη Σουηδία θα πρέπει να είναι το 
τοπικό γραφείο εξυπηρέτησης (servicekontor), όπου 
μπορείτε να λάβετε εξειδικευμένη βοήθεια για την 
πρόσβαση σε όλους τους επίσημους οργανισμούς 
στη Σουηδία. Η ιστοσελίδα της Εθνικής Φορολογικής 
Υπηρεσίας (Skatteverket, 2021) διαθέτει την 
υπηρεσία "Μετακόμιση στη Σουηδία", όπου μπορείτε 
να προετοιμαστείτε για την επίσκεψή σας στο 
γραφείο εξυπηρέτησης, συμπληρώνοντας τις 
σχετικές πληροφορίες και εκτυπώνοντάς τες εκ των 
προτέρων, μπορείτε όμως να περάσετε και κατά τις 
κανονικές ώρες εργασίας. 

Οι μετανάστες με ειδικές ανάγκες έχουν 
προτεραιότητα όσον αφορά τη στέγαση, σύμφωνα 
με το νόμο LSS. Οι νόμιμοι κάτοικοι με προσωπικό 
αριθμό ταυτότητας μπορούν να έχουν δωρεάν 
πρόσβαση σε μαθήματα σουηδικής γλώσσας (SFI). 
Εξειδικευμένες υπηρεσίες SFI παρέχονται σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Η εγγραφή σε αυτά τα μαθήματα 
διαφέρει ανάλογα με το δήμο. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Sweden_en.pdf
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Ποιος χρειάζεται άδεια παραμονής για να μετακομίσει στη Σουηδία; Δείτε  τον παρακάτω γενικό  
οδηγό!

 
  

Οργανισμοί που εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες στη Σουηδία 

  

O οργανισμός Disabled Refugees Welcome προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά σας και τους διαθέσιμους πόρους σας στη Σουηδία. 

Η Σαμάλ εργάζεται ειδικά με άτομα με ειδικές ανάγκες βοηθώντας στην εύρεση εργασίας και , παρέχει 
εξατομικευμένα προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας για να ενταχθούν στη σουηδική κοινωνία. 

https://disabledrefugeeswelcome.se/en/
https://samhall.se/sa-funkar-samhall/
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Ευρήματα Έρευνας 
Για να μάθουμε περισσότερα για την τρέχουσα κατάσταση των 
μεταναστών με ειδικές ανάγκες στις χώρες εταίρους και για το πώς 
μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτίωση της προσβασιμότητας στα 
περιβάλλοντα μάθησης και παροχής συμβουλών, κάθε χώρα 
διεξήγαγε ποιοτική και ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων και 
συνεντεύξεων. Συνολικά 126 σύμβουλοι/εκπαιδευτικοί από τις χώρες 
εταίρους συμμετείχαν στην έρευνα: Δανία (25), Γερμανία (26), Ελλάδα 
(25), Ιταλία (23) και Σουηδία (27). Τα πορίσματα της έρευνας 
χωρίζονται σε τρεις ενότητες: προσφορά και ζήτηση για γλωσσική 
υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τρέχουσες ψηφιακές 
δεξιότητες σε κάθε χώρα, καθώς και σύγκριση μεταξύ των χωρών.  

Ενότητα 1: Υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης και 
συμβουλευτικής για μετανάστες με ειδικές ανάγκες 
Όλες οι χώρες-εταίροι έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(CRPD), με στόχο να εγγυηθούν σε όλους ίσα δικαιώματα στην 
κοινωνική συμμετοχή (UN, 2021). Αυτό ρυθμίζεται με βάση 
διαφορετικούς νόμους σε κάθε χώρα, όπως αναφέρθηκε στην 
προηγούμενη ενότητα. 

 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία (CRPD) 

 

Η κατάσταση των μεταναστών με ειδικές ανάγκες παραμένει τραγική 
σε κάθε χώρα εταίρο, ωστόσο υπάρχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής 
και γλωσσικής υποστήριξης που απευθύνονται στη συγκεκριμένη 
ομάδα. Μετά την παγκόσμια πανδημία του Covid-19, κατέστη σαφής 
η ανάγκη για ψηφιοποιημένες πλατφόρμες μάθησης. Ωστόσο, ο 
τομέας αυτός είναι ελλιπής όταν πρόκειται για μετανάστες με ειδικές 
ανάγκες, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν μια διπλή δυσκολία στην 
κοινωνία: να είναι μετανάστες και να έχουν ειδικές ανάγκες.  

 

Ενότητα 1: 

Υπηρεσίες γλωσσικής 
και συμβουλευτικής 
υποστήριξης για 
μετανάστες με ειδικές 
ανάγκες σε κάθε χώρα. 
Συλλέχθηκαν από 
έρευνα και 
συνεντεύξεις.  

Διαπιστώσεις για το 
πώς μπορεί να 
βελτιωθεί η κατάσταση 
σε κάθε χώρα. 

Ενότητα 2: 

Εισαγωγή στο 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Ψηφιακών Ικανοτήτων. 

Ψηφιακές δεξιότητες 
των συμβούλων ή 
εκπαιδευτικών που 
εργάζονται με 
μετανάστες με ειδικές 
ανάγκες σε κάθε χώρα, 
σε σύγκριση με τις 
άλλες χώρες. 

Ενότητα 3: 

Γενικά συνδυασμένα 
ευρήματα και βασικές 
πληροφορίες. 

ΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΕ ΚΆΘΕ  
ΕΝΌΤΗΤΑ; 
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Δανία 
Τι κάνει η Δανία για να βοηθήσει τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στη 
μάθηση; 

Η Δανία εργάζεται πάνω στην αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης της χώρας, με μία από τις μεγαλύτερες 
προσπάθειες να είναι η προκαταρκτική εκπαίδευση ενηλίκων (FVU). Απευθύνεται σε ενήλικες που θέλουν 
να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις βασικές και λειτουργικές τους δεξιότητες, όπως η ανάγνωση και η 
γραφή. Η FVU Start προσφέρει υπηρεσίες σε μετανάστες με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα, με την παροχή υποστηρικτικής παιδαγωγικής 
βοήθειας (Ministry of children and education, 2021).  

Η Δανία διαθέτει ένα Ινστιτούτο Ψηφιοποίησης (Digitaliseringsinstitutet) στο Aalborg, όπου προωθείται 
ένας ψηφιακός τρόπος σκέψης με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω διαφόρων 
μαθημάτων και εργαστηρίων. Επιπλέον, στη Δανία είναι προϋπόθεση όλοι οι εκπαιδευτικοί να 
χρησιμοποιούν την πληροφορική/τεχνολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, δεν αποτελεί 
προϋπόθεση το να διδάσκονται οι ενήλικες εκπαιδευτικοί το πώς να χρησιμοποιούν την 
πληροφορική/τεχνολογία. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Έρευνας (Uddannelsesog Forskningsministriet) με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 3 πανεπιστήμια της Δανίας. 

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι στη Δανία; 

Στη Δανία προσεγγίστηκαν 25 άτομα αναφορικά με τις επαγγελματικές τους γνώσεις σχετικά με την ύπαρξη 
ιδρυμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, συλλόγων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που βοηθούν 
τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες στη Δανία.  Οι συνεντεύξεις διερεύνησαν επίσης πιθανές ιδέες 
εφαρμογών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν το έργο τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον.  

Βασικά ευρήματα από τους συμμετέχοντες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες: 

• Το σχολείο ξένων γλωσσών CLAVIS υλοποιεί προγράμματα για μετανάστες με ειδικές ανάγκες, 
και ειδικά για άτομα με ψυχολογικές αναπηρίες.  

• Οι προσφορές ειδικών μαθημάτων για μετανάστες με ειδικές ανάγκες παραδόξως απαιτούν ένα 
ορισμένο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων. 

• Στο τμήμα Oasen προσφέρεται εξειδικευμένη διδασκαλία για μετανάστες με ειδικές ανάγκες. 

Βασικές πληροφορίες από τους συμμετέχοντες για τη βελτίωση της κατάστασης: 
 

• Η συνεργασία με τον δήμο είναι ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητες που απευθύνονται σε 
μετανάστες με ειδικές ανάγκες, καθώς η επιτυχία τους εξαρτάται από τις πολιτικές αποφάσεις.  

• Προσαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. 

• Χρειάζεται ένα ευρύτερο έργο ένταξης για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες και λιγότερο 
ατομική δουλειά. 

• Ειδικά αναπτυγμένο υλικό για μετανάστες με ειδικές ανάγκες: απλοποιημένο, χρήση ήχου και 
εικόνας. 
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Γερμανία 
Τι κάνει η Γερμανία για να βοηθήσει τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση 
στη μάθηση; 

Η Γερμανία εργάζεται για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και μετανάστευσης προκειμένου 
να δημιουργηθούν διαδραστικά προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς. Οι μετανάστες με ειδικές ανάγκες 
εξακολουθούν να μην αποτελούν μεγάλες ομάδες-στόχους για τη βιομηχανία ηλεκτρονικής μάθησης στη 
Γερμανία. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι Γερμανοί εκπαιδευτικοί είναι πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τη χρήση 
ψηφιακών πόρων στις τάξεις τους απ’ ότι σε άλλες χώρες. Ο διεθνής μέσος όρος των εκπαιδευτικών που 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις τάξεις τους είναι 78,2%, ενώ οι Γερμανοί εκπαιδευτικοί ανέρχονται 
στο 60,2%. (Eickelman, et al., 2019) 

Τα διαδικτυακά μαθήματα γλώσσας και ένταξης είναι, για παράδειγμα, η Μαθησιακή Πύλη VHS, που διαθέτει 
διαδραστικό ιστότοπο και εφαρμογή που χρηματοδοτείται από το BAMF. Ωστόσο, παρά τον στόχο τους 
να μη γίνονται αποκλίσεις, εξακολουθούν να γίνονται πολύ λίγα και είναι δύσκολο να βρεθούν αυτές οι 
πληροφορίες  (VHS, 2021). 

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι στη Γερμανία; 

Στη Γερμανία προσεγγίστηκαν 26 άτομα αναφορικά με τις επαγγελματικές τους γνώσεις σχετικά με την 
ύπαρξη ιδρυμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, συλλόγων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που 
βοηθούν τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες στη Γερμανία.  Οι συνεντεύξεις διερεύνησαν επίσης πιθανές 
ιδέες εφαρμογών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν το έργο τους και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον.  

Βασικά ευρήματα από τους συμμετέχοντες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες: 

• Οι μετανάστες με ειδικές ανάγκες συνήθως εξαρτώνται από την ατομική υποστήριξη και τους 
διαδικτυακούς καθηγητές για να επιτύχουν σε μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

• Τα άτομα απάντησαν ότι γενικά έχουν κάνει βιντεοδιασκέψεις και έχουν χρησιμοποιήσει 
πλατφόρμες που προσφέρονταν από το σχολείο ή τον χώρο εργασίας τους, όμως δεν 
υπήρχαν συγκεκριμένα εργαλεία για αυτόν τον πληθυσμό. 

              

Βασικές πληροφορίες από τους συμμετέχοντες για τη βελτίωση της κατάστασης: 
 

• Τα άτομα με ειδικές ανάγκες συχνά έχουν περισσότερα κίνητρα από το μέσο όρο για να 
μάθουν, τα οποία μπορούν να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο με περισσότερες ψηφιακές 
πρωτοβουλίες.  

• Για μια επιτυχημένη τηλεκπαίδευση πρέπει να υπάρχει επαρκής ομάδα-στόχος, χρηματοδότηση 
και άτομα που θα προωθήσουν το έργο.  

• Καλά εκπαιδευμένοι δάσκαλοι που μπορούν να προσαρμόσουν διαφορετικά εργαλεία σε κάθε 
ανάγκη. 

• Παροχή μιας ποικιλίας επιλογών μάθησης και στυλ. 
• Διαδικτυακά και υβριδικά μαθήματα. 
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Ελλάδα 
Τι κάνει η  Ελλάδα για να βοηθήσει τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση 
στη μάθηση; 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί μετατρέπουν όλο και συχνότερα τα μαθήματά τους σε διαδικτυακά, λόγω του 
περιορισμών που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης γνώσεων και 
εξοπλισμού που τους παρέχεται, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Παρόλο που ο Covid-19 έχει επιταχύνει 
τέτοιου είδους διαδικασίες, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

Αναφέρθηκαν τέσσερα προγράμματα που ασχολούνται ειδικά με τους μετανάστες με αναπηρίες (ένα 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον ΙΟΜ και άλλοι τρεις οργανισμοί που χρηματοδοτούνται τόσο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από την Ελληνική κυβέρνηση). Ωστόσο, ο όγκος των 
προβλημάτων και των ανθρώπων που χρίζουν βοήθειας δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί. Παρόλα αυτά, 
από την εμπειρία μας, είναι πολλά τα προγράμματα που ασχολούνται με τα εν λόγω ζητήματα και κάθε 
οργάνωση προσπαθεί με το δικό της τρόπο να βοηθήσει τους μετανάστες με αναπηρία.  

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι στην Ελλάδα; 

Στην Ελλάδα προσεγγίστηκαν 25 άτομα αναφορικά με τις επαγγελματικές τους γνώσεις σχετικά με την 
ύπαρξη ιδρυμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, συλλόγων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που 
βοηθούν τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα.  Οι συνεντεύξεις διερεύνησαν επίσης πιθανές 
ιδέες εφαρμογών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν το έργο τους και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον.  

Βασικά ευρήματα από τους συμμετέχοντες  σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες: 

• Η ΜΚΟ Stand by Me παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μετανάστες με ειδικές ανάγκες και 
έχει αναπτύξει ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

• Τα εργαλεία της Google χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση. 

• Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες. 

• Η ΜΚΟ Arsis βοηθά και αυτή τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες. 

• Επικρατεί μια γενική έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες. 

  

      
Βασικές πληροφορίες από τους συμμετέχοντες  για τη βελτίωση της κατάστασης: 
 

• Υποστήριξη των εθελοντών που εργάζονται με τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες. 
• Είναι απαραίτητη η παροχή εκπαίδευσης από εξειδικευμένα σχολεία στην Ελλάδα. 
• Οι οπτικοποιημένες δραστηριότητες είναι εύκολο να εφαρμοστούν και είναι απλές στην 

κατανόηση.  
• Πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ζητήματα κοινωνικοποίησης που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα. 
• Τα παιχνίδια μπορεί να φανούν χρήσιμα. 
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Ιταλία 
Τι κάνει η  Ιταλία για να βοηθήσει τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στη 
μάθηση; 

Δυστυχώς, στην Ιταλία η κατάσταση της πανδημίας ανέδειξε την ανεπαρκή προσβασιμότητα για μαθητές 
με κινητικές αναπηρίες (μόνο στο 32% των σχολείων) και τη διαθεσιμότητα υποστήριξης (2%) για μαθητές 
με αισθητηριακές αναπηρίες. Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία 
έχει μειωθεί, και υπάρχουν διάφοροι λόγοι: μεταξύ των συχνότερων είναι η σοβαρότητα της παθολογίας 
(27%), η δυσκολία των μελών της οικογένειας να συνεργαστούν (20%) και η κοινωνική - οικονομική 
δυσπραγία (17%). Για ένα λιγότερο σημαντικό, αλλά όχι αμελητέο ποσοστό παιδιών, οι λόγοι αποκλεισμού 
οφείλονται στην έλλειψη τεχνολογικών μέσων (6%) και στην έλλειψη ειδικών διδακτικών βοηθημάτων (3%). 

Όσον αφορά τους ξένους μαθητές, η κατάσταση είναι η ίδια, αν όχι ακόμη χειρότερη, δεδομένου ότι 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες, εκτός από τις προαναφερθείσες, όπως η έλλειψη γνώσης της 
Ιταλικής γλώσσας τόσο των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους, που δεν μπορούν να υποστηρίξουν 
τα παιδιά τους. 

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι στην Ιταλία; 

Στην Ιταλία προσεγγίστηκαν 23 άτομα αναφορικά με τις επαγγελματικές τους γνώσεις σχετικά με την 
ύπαρξη ιδρυμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, συλλόγων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που 
βοηθούν τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες στην Ιταλία.  Οι συνεντεύξεις διερεύνησαν επίσης πιθανές ιδέες 
εφαρμογών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν το έργο τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον.  

Βασικά ευρήματα από τους συμμετέχοντες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες: 

• Οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες δεν είναι επαρκώς 
προετοιμασμένοι και στερούνται δεξιοτήτων και εργαλείων.  

• Οι εκπαιδευτές και σύμβουλοι παρουσιάζουν χαμηλές ψηφιακές ικανότητες, εργαλεία και 
δεξιότητες. 

• Υπάρχει σημαντικός εκφοβισμός αυτών των πληθυσμών που καθιστά την ένταξη ακόμη πιο 
δύσκολη. 

• Έλλειψη κοινωνικής ένταξης και χώρων χωρίς αποκλεισμούς που προσφέρουν ευκαιρίες σε 
μετανάστες με ειδικές ανάγκες.  

• Η CPIA, η Itastra και η Centro Astalli είναι υπηρεσίες που προσφέρουν βοήθεια σε μετανάστες με 
ειδικές ανάγκες. 
 

Βασικές πληροφορίες από τους συμμετέχοντες για τη βελτίωση της κατάστασης: 
 

• Δωρεάν βασικά ψηφιακά μαθήματα τόσο για εκπαιδευτικούς / συμβούλους όσο και για 
μαθητές και προσφορά δωρεάν υπηρεσιών για όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
οικονομικά. 

• Δημιουργία δικτύων για επαγγελματίες. 
• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και μοντέλων χωρίς αποκλεισμούς τόσο για τους εκπαιδευτές όσο 

και για τους εκπαιδευόμενους. 
• Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας με δωρεάν και προσαρμοσμένα εργαλεία για την εργασία με 

μετανάστες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή με ειδικές ανάγκες.  
• Υποστήριξη για την αγορά ψηφιακών συσκευών και εργαλείων. 
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Σουηδία 
Τι κάνει η Σουηδία για να βοηθήσει τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση 
στη μάθηση; 

Υπάρχουν αρκετές εξειδικευμένες υπηρεσίες για μετανάστες με ειδικές ανάγκες προκειμένου να μάθουν τη 
σουηδική γλώσσα, οι οποίες παρέχονται από διάφορους οργανισμούς, π.χ. Komvux, Folksuniversitet, 
Hermods, Iris Hadar, Avanti. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των Σουηδικών και την ένταξη 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες (behovanpassad sfi-BAS), με προβλήματα όρασης και ακοής/κωφών ή 
τυφλών, με μαθησιακές δυσκολίες, μετατραυματικό στρες και με δυσκολίες που σχετίζονται με τη 
μετανάστευσή τους.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, πολλές από αυτές τις πλατφόρμες μάθησης 
προσφέρονται διαδικτυακά και οι ιστοσελίδες των δήμων παρέχουν πληροφορίες για το πώς το έχουν 
πετύχει, για παράδειγμα με εξειδικευμένες εφαρμογές και δωρεάν ψηφιακό υλικό στο διαδίκτυο. Ο 
Οργανισμός Ειδικών Σχολείων (Specialpedagogiska skolmyndigheten) παρέχει έναν κατάλογο των επί 
του παρόντος δωρεάν διαδικτυακών πόρων ειδικά για μαθητές με ειδικές ανάγκες (SPSM, 2021). 

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι στη Σουηδία; 

Στη Σουηδία προσεγγίστηκαν 27 άτομα αναφορικά με τις επαγγελματικές τους γνώσεις σχετικά με την 
ύπαρξη ιδρυμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, συλλόγων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που 
βοηθούν τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες στη Σουηδία.  Οι συνεντεύξεις διερεύνησαν επίσης πιθανές 
ιδέες εφαρμογών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν το έργο τους και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον. 

 

Βασικά ευρήματα από τους συμμετέχοντες  σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες: 

• Οι ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας που είναι προσβάσιμες σε όλα τα άτομα, ακόμη και εκτός της 
χώρας, έχουν αποδειχθεί χρήσιμες. 

• Το Whatsapp και το skype επισημάνθηκαν ως χρήσιμα εργαλεία για τους μετανάστες με ειδικές 
ανάγκες. 

• Συνίστανται επίσης το SVTplay και τα podcast, λόγω της οπτικής και ακουστικής φύσης του στυλ 
μάθησης, καθώς και της ευκολίας προσβασιμότητας. 

• Υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι πόροι, ωστόσο δεν υπάρχει μια γενική πλατφόρμα  που να τους 
περιλαμβάνει όλους, λόγω περιορισμών του χρόνου και των πόρων, καθώς και των χαμηλών 
ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

Βασικές πληροφορίες από τους συμμετέχοντες για τη βελτίωση της κατάστασης: 
 

• Να φτιαχτεί εξειδικευμένο υλικό που θα βοηθήσει στο σχεδιασμό του μαθήματος. 
• Η έλλειψη αυτοπεποίθησης ίσως είναι ένας παράγοντας στον οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση. 
• Αύξηση της κατανόησης ότι κάθε διαφορετικής μορφής αναπηρία απαιτεί συγκεκριμένες 

ανάγκες. 
• Προσθήκη λιγότερο "ακαδημαϊκών" μαθημάτων στη μάθηση π.χ. μαγειρική. 
• Σαφείς οδηγίες χρήση κάθε διαδικτυακού πόρου σε όλες τις δυνατές μορφές. 
• Ενσωματωμένο βιβλίο και διαδικτυακό υλικό. 
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Ενότητα 2: Τρέχουσες ψηφιακές δεξιότητες συμβούλων και εκπαιδευτικών που 
εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες. 

Oι συμμετέχοντες 
126 συμμετέχοντες από τις πέντε χώρες εταίρους πήραν μέρος στην έρευνα αυτή, από τους οποίους το 
41% ήταν καθηγητές ξένων γλωσσών, το 28% επαγγελματίες που εργάζονταν με μετανάστες και την ένταξή 
τους και το 8% εργάζονταν με άτομα με ειδικές ανάγκες. Άλλα επαγγέλματα περιλάμβαναν συμβούλους, 
εκπαιδευτές και μάνατζερ χωρίς καμία εξειδίκευση. 

Μέθοδος 

Με στόχο την αξιολόγηση της χρήσης των 
ψηφιακών τεχνολογιών από τους συμβούλους και 
τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους, συγκεντρώθηκαν συνολικά 
22 αναλυτικές συνεντεύξεις και 104 απαντήσεις μέσω 
ερωτηματολογίων. Οι ίδιοι κατά την εργασία τους 
εστιάζουν ο καθένας με το δικό του τρόπο στην 
προώθηση ενός προσβάσιμου μαθησιακού 
περιβάλλοντος για την ένταξη μεταναστών με ειδικές 
ανάγκες. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο και οι 
συνεντεύξεις βασίστηκαν σε μια προσαρμοσμένη 
έκδοση του πλαισίου του DigCompEdu (βλ. σχήμα 
5), το οποίο αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς 
για τους προγραμματιστές των μοντέλων ψηφιακών 
δεξιοτήτων, οι οποίοι βασίζονται σε επιστημονικά 
τεκμηριωμένη έρευνα (Punie & Redecker, 2017).  

Στο ερωτηματολόγιο, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
αυτοαξιολογήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε 
κλίμακα μεταξύ Α1 και Γ2, χωρίς τις λεπτομερείς 
περιγραφές. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να 
επιλέξουν τις προτάσεις που τους ταιριάζουν με 
βάση το προσαρμοσμένο πλαίσιο DigCompEdu 
που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5. Αυτό έδωσε μια πιο 
αντικειμενική μέτρηση της ψηφιακής επάρκειας. 
Στους συμμετέχοντες τέθηκαν επιπλέον ερωτήσεις 
σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα 
τους και κατά πόσο ήταν ενήμεροι για την 
παρεχόμενη υποστήριξη σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις (βλ. Παράρτημα Β για το πλήρες 
ερωτηματολόγιο). 

Το Προσαρμοσμένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Ψηφιακών Δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς   

Σχήμα 5. Προσαρμοσμένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
DigCompEdu από: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 
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Ψηφιακές δεξιότητες – ανά χώρα 
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Ενότητα 3: Συζήτηση και βασικές πληροφορίες 
Τα συνολικά αποτελέσματα δείχνουν ότι μεταξύ 126 συμμετεχόντων σε πέντε χώρες, λιγότεροι από τους 
μισούς γνωρίζουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες γλώσσας ή συμβουλευτικής για άτομα με ειδικές ανάγκες και 
ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν τις υπηρεσίες αυτές για μετανάστες με ειδικές ανάγκες. Το πιο συγκλονιστικό, 
είναι το χαμηλό ποσοστό των συμβούλων και εκπαιδευτικών στις χώρες εταίρους που γνωρίζουν κάποιας 
μορφής νομική ή θεσμική υποστήριξη για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες. Σε γενικές γραμμές, οι 
σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ψηφιακές τους ικανότητες είναι σχετικά καλές, με την 
πλειονότητα να δηλώνει ότι είναι επιπέδου Β1 ή υψηλότερου (90,6%). Τα αποτελέσματα του DigCompEdu, 
ωστόσο, δείχνουν ότι τα περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν ψηφιακούς πόρους στο επίπεδο A2-B1. Αυτό 
δείχνει ότι οι περισσότεροι είναι σχετικά άνετοι με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ωστόσο υπάρχουν 
αρκετοί περισσότεροι που δεν μπορούν να προσαρμοστούν και να καινοτομήσουν με την ψηφιακή 
τεχνολογία, κάτι που είναι πιθανότατα αυτό που απαιτείται για να βοηθηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι 
μετανάστες με ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης σε δύο τομείς: 
 

• Οι πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, τη νομική και θεσμική υποστήριξη πρέπει να είναι 
περισσότερο προσβάσιμες. 

• Η κατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες δεν χρειάζεται να ΄περιορίζεται στα βασικά επίπεδα, αντίθετα 
να επικεντρώνεται στην προσαρμογή και την καινοτομία των ψηφιακών πόρων για την κάλυψη των 
ειδικών αναγκών αυτού του πληθυσμού.  

Λόγω της έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών με ειδικές ανάγκες στην 
Ευρώπη, είναι κατανοητό ότι υπάρχει αδυναμία ανταπόκρισης στις ειδικές ανάγκες τους (Dowling, 2016). 
Ωστόσο, η έρευνα δείχνει επίσης ότι όσοι εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, τις διαθέσιμες υπηρεσίες και να 
κατανοήσουν περισσότερα για τους διάφορους τύπους ειδικών αναγκών (Access to services for Migrants 
with Disabilities, 2018). Τα αποτελέσματά μας αντικατοπτρίζουν επίσης τα αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έδειξε ότι πάνω από το 60% των ερωτηθέντων 
αισθάνθηκαν ότι βελτίωσαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19 και πάνω 
από το 50% θέλουν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο (Karpiński, Di Pietro, Castaño Muñoz, & Biagi, 2020).  

Όσον αφορά όλες τις συνεντεύξεις σε συνδυασμό με τις απαντήσεις ελεύθερου τύπου, οι πιο 
προτεινόμενες λύσεις για βελτίωση ήταν: 
 

• Δημιουργία υβριδικού ηλεκτρονικού και φυσικού υλικού ειδικά σχεδιασμένο για αυτόν τον 
πληθυσμό. 

• Υιοθέτηση και τροποποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί για αυτόν τον 
πληθυσμό. 

• Τα παιχνίδια, τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα μπορούν να είναι χρήσιμα για τους μετανάστες 
με ειδικές ανάγκες. 

• Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη θεσμική υποστήριξη (από δήμους, σχολεία κ.λπ.) 
• Αύξηση του αριθμού των ψηφιακών πόρων που διατίθενται για χρήση από αυτόν τον πληθυσμό. 

Βασικές πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι και οι 
εκπαιδευτικοί: 
 

• Ειδικά χαρακτηριστικά: ηχητικές και οπτικές μορφές σε ηλεκτρονικό υλικό. 
• Ειδικό λογισμικό: Εργαλεία αναγνώρισης ομιλίας, ελέγχου διορθώσεων και πλοήγησης. 
• Διαδικτυακοί πόροι: ηχητικά βιβλία, podcasts, eidik;o playback και ηλεκτρονικά φύλλα 

εργασίας.  
• Εικονική τάξη διδασκαλίας με σαφείς οδηγίες για τη στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες. 
• Ενσωμάτωση βίντεο και παιχνιδιών στην τάξη. 
• Κανάλια επικοινωνίας που ταιριάζουν στο άτομο με ειδικές ανάγκες και στον εκπαιδευτικό. 
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Περίληψη και Συμπεράσματα 
Και οι πέντε χώρες παρουσιάζουν γενική έλλειψη κατάρτισης των συμβούλων και των εκπαιδευτικών, 
προκειμένου οι ίδιοι να εντάξουν επαρκώς τα ψηφιακά εργαλεία στα προγράμματα διδασκαλίας τους, 
ειδικά όταν εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες. Αυτό κατά συνέπεια επιφέρει προβλήματα 
προσβασιμότητας και ένταξης των μεταναστών με ειδικές ανάγκες και υποδηλώνει ότι χρειάζονται 
περισσότερα για να φτάσουμε στο επίπεδο που απαιτεί η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία (CRPD) (UN, 2021). Παρόλο που η ηλεκτρονική μάθηση υφίσταται, δεν είναι σχεδιασμένη για 
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν την ένταξη ακόμη πιο δύσκολη από τους 
ομολόγους τους με τυπικές ικανότητες.  

Η εκμάθηση του χειρισμού αυτών των ψηφιακών εργαλείων και η υιοθέτησή τους, απορροφούν ζωτικούς 
πόρους από τους συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς χρονικά περιορισμένοι 
στη δουλειά τους. Η κοινή διαπίστωση ότι ίδιοι πρέπει συχνά να μάθουν να χειρίζονται αυτούς τους πόρους 
τις ώρες που δεν εργάζονται, μειώνει τις πιθανότητες να τους χρησιμοποιήσουν, καταλήγοντας ότι πρέπει 
να γίνουν περισσότερες θεσμικές αλλαγές σε κάθε χώρα.  

Παρόλο που επί του παρόντος υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα, είναι σαφές από αυτή την έρευνα ότι οι 
φοιτητές και οι επαγγελματίες έχουν τα κίνητρα να βρουν λύσεις, καθιστώντας την εισαγωγή πιο 
εξειδικευμένου υλικού και κατάρτισης αποτελεσματική στη βελτίωση της κατάστασης.   

 

  



Έρευνα στις Ψηφιακές Πρακτικές 
· · · 

Σελίδα|29 
 

Αναφορές 
Access to services for Migrants with Disabilities. (2018). Gap Analysis and Need Assessment Report: 

Austria, Finland, Greece, Italy. EASPD. 

ACCMR. (2021). Migrant Integration Center. Retrieved from Athens coordination center for Migrant and 
Refugee issues: 
https://www.accmr.gr/en/services/service/3406.html#:~:text=The%20Migrant%20Integration%20
Centre%20(KEM,living%20standards%2C%20access%20to%20labor 

Agency for Digitisation. (2021, May 4). The official guide to Life in Denmark. Retrieved from 
Lifeindenmark.dk: https://lifeindenmark.borger.dk/ 

Dowling, S. (2016). Disability and unsafe migration: Data and policy, understanding the evidence. Bristol: 
International Organisation for Migration. 

Eickelman, B., Bos, W., Gerick, J., Goldhammer, F., Schaumburg, H., Schwippert, K., . . . Vahrenhold, J. 
(2019). Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im 
zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking. 
Münster: Waxmann. 

EWSI. (2021). Governance of Migrant Integration in Greece. Retrieved from European website on 
integration: https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/greece 

FISH, UNAR. (2013). Migranti con disabilità. Conoscere i dati per costruire le politiche. Retrieved from 
http://www.fishonlus.it/files/2012/05/ReportMigranti_Unar_Regioni_Ob_Con.pdf 

Justlanded.com. (2021). Residence permits. Retrieved from Just Landed: 
https://www.justlanded.com/english/Greece/Greece-Guide/Visas-Permits/Residence-permits 

Karpiński, Z., Di Pietro, G., Castaño Muñoz, J., & Biagi, F. (2020). Digital Education Action Plan 2021-2027. 
Brussels: European Commission. 

Leivaditi, N., Paptzani, E., Ilias, A., & Petracou, E. (2020, June). Integration Policies, Practices and 
Experiences. Greece Country report. University of the Aegean: Global Migration: Consequences 
and Responses (#770564, Horizon2020) Report Series. 

Ministry of children and education. (2021). Specialpædagogisk støtte. Retrieved from UVM.dk: 
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-
grunduddannelse/specialpaedagogisk-stoette 

Ministry of the Interior. (2014). Staying in Italy Legally. Milano: Polizia Di Stato. 

Ministry of the Interior. (2019). Atlante SIPROIMI 2019, Rapporto annuale SIPROIMI - Sistema di protezione 
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. Retrieved from 
https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2020/12/ATLANTE-SIPROIMI-2019.pdf 

Polizia di Stato. (2019). EU residence permit for long-term residents. (Residence card for foreign citizens). 
Retrieved from Polizia di Stato: https://www.poliziadistato.it/articolo/214 



Έρευνα στις Ψηφιακές Πρακτικές 
· · · 

Σελίδα|30 
 

Punie, Y. e., & Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: 
DigCompEdu , EUR 28775 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
doi:doi:10.2760/178382 (print),10.2760/159770 (online) 

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2760/159770, JRC107466 

Skatteverket. (2021). Retrieved from 
https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/movin
gtosweden.4.7be5268414bea064694c40c.html 

SPSM. (2021). Undervisning på distans. Retrieved from SPSM: https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-
distans/ 

UN. (2021). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved from UN: 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html 

VHS. (2021). Deutschkurse. Retrieved from Deutsch.vhs-lernportal: https://deutsch.vhs-
lernportal.de/wws/9.php#/wws/deutsch.php?51893f2ef7a7ce528b6c8830b78c17a8 

WHO. (2011). World Report on Disability. Malta: World Health Organization. 

 

 

  



Έρευνα στις Ψηφιακές Πρακτικές 
· · · 

Σελίδα|31 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –  Δομή Εθνικής Έκθεσης 

1. Μεθοδολογία 

Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε εδώ τις πηγές που χρησιμοποιήσατε για την έρευνά σας και οποιεσδήποτε 
άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. 

2. Ευρήματα 

2.1.1. Τρέχουσα κατάσταση των μεταναστών με Ειδικές Ανάγκες στη χώρα σας 

Σε αυτή την ενότητα, δώστε ιδιαίτερη έμφαση στους μετανάστες με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, τα δεδομένα 
για τους μετανάστες γενικά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες στη χώρα σας θα μπορούσαν (και θα πρέπει) 
να συμπεριληφθούν ως προς μια καλύτερη ιδέα σχετικά με τα ευρήματα.  

2.1.2. Πρώτα βήματα στη χώρα σας 

Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνονται τα πρώτα βήματα για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες ειδικότερα, 
επισημαίνοντας εκ νέου την κατάσταση για τους μετανάστες γενικά, κατά περίπτωση. Αυτό θα ήταν 
εποικοδομητικό για να αναδείξει ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες τους (π.χ. να επικοινωνήσετε με τις 
αρχές εάν είστε τυφλοί / κωφοί). 

Το μέρος αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο για τις μεταναστευτικές σχέσεις κάθε 
χώρας και τη νομική/θεσμική υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ιδίως για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες. 

2.1.3. Οργανισμοί που συνεργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκη στη χώρα σας 

Εδώ θα πρέπει να αναδειχθούν οι οργανώσεις που ασχολούνται ιδίως με μετανάστες με ειδικές ανάγκες, 
καθώς να γίνει αναφορά και στη στήριξη που παρέχεται στις εν λόγω οργανώσεις, αν είναι δυνατόν. Εάν 
είναι δυνατόν, συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με οργανώσεις που εργάζονται με μετανάστες γενικά 
για λόγους σύγκρισης. 

2.1.4 Μετά τη μόνιμη διαμονή στη χώρα σας 

Συμπεριλάβετε εδώ τα βήματα για να εγγραφείτε σε μαθήματα γλωσσών και να έχετε πρόσβαση σε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Το κομμάτι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια επισκόπηση του νομικού πλαισίου στη χώρα σας 
για τους μετανάστες/μετανάστες με ειδικές ανάγκες μετά τη λήψη της άδειας μόνιμης διαμονής.  

2.2. Τρέχουσα κατάσταση προσφοράς και ζήτησης γλωσσικής υποστήριξης για άτομα με ειδικές 
ανάγκες και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα σας 

2.2.1. Γενικά στοιχεία 

Εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών και παροχής 
συμβουλών, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μεταναστών με ειδικές ανάγκες στις χώρες 
των εταίρων. 
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Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε εδώ ένα κομμάτι για τα ψηφιακά εργαλεία και τις ηλεκτρονικές 
μεθόδους γλωσσικές δραστηριότητες είναι διαθέσιμες και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα 
ένταξης. Συμπεριλάβετε επίσης μεθοδολογίες τηλεκπαίδευσης κατάλληλες ιδίως για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. 

2.2.2 Ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτών και συμβούλων 

Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε εδώ μια γενική επισκόπηση των ψηφιακών δεξιοτήτων που τείνουν να 
έχουν οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι στη χώρα σας. Αυτό θα συγκεντρώσει τα κύρια 
ευρήματα/σημαντικότερες παρατηρήσεις των συνεντεύξεων/ερωτηματολογίων με συνοπτικό τρόπο. 

2.2.3. Κατάρτιση και εκπαίδευση στα ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτές και συμβούλους 

Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε εδώ μια γενική επισκόπηση της διαθέσιμης κατάρτισης και εκπαίδευσης 
για τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους, προκειμένου να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν / 
προσαρμόζουν τα ψηφιακά εργαλεία στην εργασία τους. 

3. Συχνές ερωτήσεις 
 

Αυτή η ενότητα θα περιλαμβάνει κοινά θέματα/λύσεις με τη δυνατότητα να μοιραστούν οι εξωτερικοί 
αναγνώστες τις εμπειρίες τους. 

4. Συμπεράσματα 

Κύριες σκέψεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας, και κύρια συμπεράσματα στα οποία 
καταλήξατε.  

5. Αναφορές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  B – DPIP Υπόδειγμα ερωτηματολογίου  

(Για κάθε χώρα εταίρο χρησιμοποιήθηκαν οι μεταφρασμένες εκδόσεις.) 
 
Τίτλος: Ψηφιακές Δεξιότητες Διδασκαλίας και Συμβουλευτικής  
Αρχικές ερωτήσεις: 

1. Σε ποια χώρα διδάσκετε/εργάζεστε με μετανάστες; (απαιτείται) 
• Επιλογές: Δανία/Γερμανία/Ιταλία/Σουηδία/Ελλάδα/Άλλη 

2. Πώς θα ορίζατε τον εαυτό σας; (απαιτείται) 
• Επιλογές: Καθηγητές Ξένων Γλωσσών/σύμβουλος σε προγράμματα 

ένταξης/εκπαιδευτής/σύμβουλος/επαγγελματίας που συνεργάζεται με άτομα με ειδικές 
ανάγκες/επαγγελματίας που εργάζεται με μετανάστες και ένταξη/ άλλο 

3. Γνωρίζετε τις διαθέσιμες δραστηριότητες απόκτησης γλωσσών ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες; (απαιτείται) 

• Ναι/Όχι 
4. Εάν ναι στο 3, μπορείτε να δώσετε μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων ή / και των υπηρεσιών που 

γνωρίζετε;  
• Ανοιχτού τύπου 

5. Γνωρίζετε τις διαθέσιμες δραστηριότητες απόκτησης γλωσσών ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ με ειδικές ανάγκες στη χώρα σας; (απαιτείται) 

• Ναι/Όχι 
6. Εάν ναι στο 5, μπορείτε να δώσετε παραδείγματα των δραστηριοτήτων ή/και των υπηρεσιών που γνωρίζετε; 

• Ανοιχτού τύπου 
7. Εργάζεστε/έχετε συνεργαστεί με μαθητές με αναπηρίες; (απαιτείται) 

• Ναι/Όχι 
8. Εάν ναι στο 7, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ανάγκες τους και οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν; 

• Ανοιχτού τύπου 
9. Εάν ναι στο 7, ποια είναι η γνώμη σας για το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες και οι 

προκλήσεις; 
• Ανοιχτού τύπου 

10. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κυρίως οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι όταν 
εργάζονται με ψηφιακά εργαλεία; Ποιες πιθανές λύσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν για 
να διευκολύνουν και να βελτιώσουν το έργο σας/τους; 

• Ανοιχτού τύπου 
11. Ποιες πιθανές λύσεις (ενδεχομένως ψηφιακές λύσεις) πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να προωθήσουν τις 

ευκαιρίες ένταξης σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών/προγράμματα ένταξης; 
• Ανοιχτού τύπου 

12. Γνωρίζετε τη νομική ή/και θεσμική υποστήριξη που παρέχεται για τους μετανάστες με αναπηρίες, ιδίως στη 
χώρα σας; 

• Ναι/Όχι 
13. Αν ναι στο 12, μπορείτε να δώσετε μερικά παραδείγματα; 

• Ανοιχτού τύπου 
14. Πώς αξιολογείτε επί του παρόντος την ψηφιακή σας ικανότητα; (Αναθέστε ένα επίπεδο ικανότητας από το Α1 

έως το Γ2, όπου το Α1 είναι το χαμηλότερο και το Γ2 το υψηλότερο επίπεδο). (απαιτείται) 
• A1: Νεοεισερχόμενος/A2: Εξερευνητής/B1: Ολοκληρωτής/B2: Εμπειρογνώμονας/Γ1: Ηγέτης/Γ2: 

Πρωτοπόρος 
 
Ερωτήσεις ψηφιακών πόρων: 

15. Όταν πρέπει να επιλέξετε/αναπτύξετε υλικό για τους μαθητές/συμβούλους σας πιστεύετε ότι: (απαιτείται) 
• Σπάνια χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να επιλέξω και να χρησιμοποιήσω πόρους. 
• Είμαι σε θέση να αναζητήσω, να επιλέξω και να χρησιμοποιήσω ψηφιακούς πόρους. 
• Είμαι σε θέση να δημιουργήσω το δικό μου βασικό ψηφιακό υλικό, αλλά όχι πολύ περισσότερο (Word, 

Excel, Google Docs, Google Sheets, PowerPoint κ.λπ.). 
• Είμαι σε θέση να δημιουργήσω και να προσαρμόσω διαφορετικούς τύπους πηγών. 
• Είμαι σε θέση να δημιουργήσω και να προσαρμόσω σύνθετους, διαδραστικούς ψηφιακούς πόρους 

(π.χ. wikis, blogs, παιχνίδια, εφαρμογές, oπτικοποιήσεις).  
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• Δεν ξέρω πώς να βρω δωρεάν εικόνες / στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο ψηφιακό υλικό που 
δημιουργώ. 

• Είμαι σε θέση να αναζητήσω δωρεάν εικόνες / στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο ψηφιακό υλικό 
που δημιουργώ. 

• Δεν αποθηκεύω προσωπικά δεδομένα ηλεκτρονικά. 
• Είμαι σε θέση να προστατεύσω ορισμένα δεδομένα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά. 
• Είμαι σε θέση να προστατεύσω ευαίσθητο περιεχόμενο (π.χ. εξετάσεις μαθητών και προσωπικές 

πληροφορίες) και μπορώ να προστατεύσω αρχεία και φακέλους με κωδικό πρόσβασης). 
• Είμαι σε θέση να προστατεύσω προσωπικά δεδομένα ηλεκτρονικά συνδυάζοντας κωδικούς 

πρόσβασης που είναι δύσκολο να μαντέψετε με κρυπτογράφηση και συχνές ενημερώσεις λογισμικού.  
 
Ερωτήσεις διδασκαλίας και μάθησης 

16. Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ψηφιακό υλικό στις δραστηριότητες των μαθητών/συμβούλων σας πιστεύετε 
ότι: (απαιτείται) 

• Δεν χρησιμοποιώ ή χρησιμοποιώ σπάνια τους ψηφιακούς πόρους / τεχνολογία στην τάξη. 
• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω βασικά ψηφιακά εργαλεία (π.χ. ψηφιακούς πίνακες ή/και 

υπολογιστές) 
• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω μια ποικιλία ψηφιακών εργαλείων. 
• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω ψηφιακά εργαλεία για να ενισχύσω την πρόοδο, την επικοινωνία και 

την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών.  
• Είμαι σε θέση να πειραματιστώ και να αναπτύξω νέες μορφές και παιδαγωγικές μεθόδους 

διδασκαλίας.  
• Δεν χρησιμοποιώ ή χρησιμοποιώ σπάνια τους ψηφιακούς πόρους / τεχνολογία για να επικοινωνήσω 

με τους μαθητές. 
• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω την ψηφιακή τεχνολογία για να επικοινωνήσω με τους μαθητές και 

να παρέχω σχόλια.  
• Είμαι σε θέση να παρακολουθώ και να αναλύω τη διαδικτυακή δραστηριότητα των μαθητών.  
• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω την ψηφιακή τεχνολογία για την προώθηση ομαδικών εργασιών / 

συνεργατικών εργασιών. 
• Είμαι σε θέση να σχεδιάσω και να υλοποιήσω ομαδικές δραστηριότητες, στις οποίες οι ψηφιακές 

τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους για τη συλλογική παραγωγή γνώσης. 
• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιώ τις ψηφιακές τεχνολογίες για την αξιολόγηση από συναδέλφους και ως 

υποστήριξη της συνεργατικής αυτορρύθμισης, της ομότιμης μάθησης και της ένταξης.  
• Χρησιμοποιώ τις ψηφιακές τεχνολογίες για να επινοήσω νέες μορφές συλλογικής μάθησης. 
• Δεν εξετάζω ή πολύ σπάνια εξετάζω πώς οι μαθητές/συμμετέχοντες στη συμβουλευτική θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες σε αυτορρυθμιζόμενες δραστηριότητες ή 
εργασίες.  

• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω τις ψηφιακές τεχνολογίες για να προωθήσω την αυτορρυθμιζόμενη 
πρόοδο των συμμετεχόντων μου.  

• Είμαι σε θέση να αναπτύσσω νέες ψηφιακές μορφές ή/και παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την 
προώθηση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης. 

Ερωτήσεις αξιολόγησης: 
17. Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ψηφιακό υλικό για να αξιολογήσετε / παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες 

των μαθητών / συμβούλων σας και την πρόοδό τους πιστεύετε ότι: (απαιτείται) 
• Δεν παρακολουθώ την πρόοδο των μαθητών με ψηφιακά μέσα.  
• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω ορισμένα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση της προόδου (π.χ. 

κουίζ, παιχνίδια) 
• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένες ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. εφαρμογές, 

προγράμματα υπολογιστών, παιχνίδια) για να δημιουργήσω δραστηριότητες αξιολόγησης 
προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες.  

• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω και να προσαρμόσω την ψηφιακή τεχνολογία για να αξιολογήσω 
την πρόοδο των μαθητών.  

• Δεν γνωρίζω τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση και την κατανόηση της προόδου της μάθησης. 

• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 
της προόδου και για την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης.  

• Δεν γνωρίζω τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή 
σχολίων σχετικά με την πρόοδο της μάθησης.  
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• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω ψηφιακές τεχνολογίες για να συντάξω μια επισκόπηση της 
προόδου, την οποία χρησιμοποιώ ως βάση για την παροχή σχολίων και συμβουλών.  

• Είμαι σε θέση να παρέχω προσωπικά σχόλια και να προσφέρω διαφοροποιημένη υποστήριξη 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ατόμου, με βάση τα δεδομένα που παράγονται από τις 
ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.  

 
Ενδυναμώνοντας τις ερωτήσεις των μαθητών: 

18. Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ψηφιακό υλικό στις εργασίες σας και την εξατομικευμένη μάθηση, πιστεύετε 
ότι: (απαιτείται) 

• Φοβάμαι ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν το κενό μεταξύ των μαθητών και να 
αυξήσουν την ανισότητα της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης.  

• Γνωρίζω ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να παρεμποδίσουν ή να βελτιώσουν τις ανισότητες 
πρόσβασης και να προσαρμόσουν τα καθήκοντα ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις δυσκολίες.  

• Χρησιμοποιώ ψηφιακές τεχνολογίες και στρατηγικές, π.χ. υποστηρικτικές τεχνολογίες, για την 
αποκατάσταση των προβλημάτων προσβασιμότητας των μεμονωμένων μαθητών.  

• Σκέφτομαι, συζητώ, επανασχεδιάζω και καινοτομώ στρατηγικές για ίση πρόσβαση και ένταξη στην 
ψηφιακή εκπαίδευση.  

• Δεν ξέρω πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να με βοηθήσουν να προσφέρω εξατομικευμένες 
ευκαιρίες μάθησης.  

• Στο εργασιακό μου περιβάλλον, όλα τα άτομα υποχρεούνται να κάνουν τις ίδιες δραστηριότητες, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο τους.  

• Γνωρίζω ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν τη διαφοροποίηση και την 
εξατομίκευση, π.χ. παρέχοντας διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
ατόμου. 

• Είμαι σε θέση να επιλέξω και να χρησιμοποιήσω ορισμένες μαθησιακές δραστηριότητες, π.χ. κουίζ ή 
παιχνίδια, που επιτρέπουν στους μαθητές να προχωρήσουν με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με 
τις ανάγκες τους και την πρόοδο της ενσωμάτωσής τους.  

• Είμαι σε θέση να σκεφτώ, να συζητήσω, να επανασχεδιάσω και να καινοτομώ παιδαγωγικές 
στρατηγικές για την εξατομίκευση της εκπαίδευσης και της ένταξης μέσω της χρήσης ψηφιακών 
τεχνολογιών.  

• Σπάνια, αν όχι καθόλου, χρησιμοποιώ τις ψηφιακές τεχνολογίες για να παρακινήσω ή να 
προσελκύω μαθητές.  

• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω δραστηριότητες ψηφιακής μάθησης που παρακινούν και 
εμπλέκουν.  

• Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω μια σειρά ψηφιακών τεχνολογιών για να δημιουργήσω ένα σχετικό, 
πλούσιο και αποτελεσματικό περιβάλλον ψηφιακής μάθησης.  

• Είμαι σε θέση να σκεφτώ, να συζητήσω, να επανασχεδιάσω και να καινοτομώ σε παιδαγωγικές 
στρατηγικές και στρατηγικές ένταξης για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.  

 
Σας ευχαριστούμε! Εκτιμούμε το χρόνο και τη συμμετοχή σας στην έρευνά μας! Για να ενημερωθείτε για το έργο και αν 
ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στα μεταγενέστερα στάδια του, παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα και το e-mail 
σας εδώ. 
 

19. Όνομα 
• Ανοιχτού τύπου 

20. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
• Ανοιχτού τύπου 

21. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας. Η 
συμμετοχή σας σε αυτό το ερωτηματολόγιο είναι εντελώς εθελοντική. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (GDPR). 
Δίνετε τη συγκατάθεσή σας; 

• Ναι/Όχι 
 
Τέλος ερωτηματολογίου 
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