ΕΡΓΑΛΕΙΑ ICT ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Tίτλος: INCLUSIVE EDUCATION AND ICT: REFLECTING ON TOOLS AND METHODS
Είδος πηγής: Μελέτη
Χώρα: Ιταλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η μελέτη αύτη εξετάζει στον ρόλο των ICT (Information and Communication Technology-Τεχνολογία
Πληροφοριών και Επικοινωνιών) κατά τη διαδικασία ένταξης στο σχολείο. Προκειμένου η παραπάνω
διαδικασία να έχει θετικό αποτέλεσμα, τα ICT θα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους τους μαθητές,
καθώς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει συνεχώς να βρίσκονται στην διαδικασία βελτίωσης της
εκπαιδευτικής τους προσέγγισης.
Με αυτόν τον τρόπο, η «Ε-Inclusion-Ηλεκτρονική ένταξη» θα επιτευχθεί ως ακολούθως: Τα ICT θα
βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τον αποκλεισμό χάρη στα δωρεάν και προσβάσιμα
ηλεκτρονικά εργαλεία με υψηλό βαθμό χρηστικότητας και διαθεσιμότητας. Πρέπει επίσης να
καταβληθούν προσπάθειες έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση και να
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία, μέσω της προσέγγισης «design for all-σχεδιασμός για όλους».
Ιστοσελίδα: https://www.itd.cnr.it/download/AATE-2009.pdf

Tίτλος: GAMIFICATION AND NON-FORMAL METHODS FOR ACTIVE CITIZENS
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αφού εξετάστηκαν τα πλεονεκτήματα του να συμπεριληφθεί η «παιχνιδοποίηση» (η δέσμευση των
ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και των
παιχνιδιών) στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών, στο παρόν πρόγραμμα περιγράφεται μια
συλλογή δοκιμασμένων εργαλείων (βιντεοπαιχνίδια, εφαρμογές, δραστηριότητες που βασίζονται στο
εναλλακτικό διαδίκτυο).
Τα παιχνίδια αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αντιμετώπιση
κρίσιμων θεμάτων, χάρη στην έμφυτη ικανότητά τους να χτίζουν αυτοεκτίμηση και καλές σχέσεις μέσω
της προώθησης της ενσυναίσθησης και της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης.
Ιστοσελίδα: https://citizentime.org/
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Tίτλος: MIGRANT LITER@CIES
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία, Γερμανία, Ολλανδία, Εσθονία, Πολωνία
Γλώσσες: Ιταλικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σλοβακία, Βέλγιο, Ολλανδικά, Πολωνικά, Εσθονικά

Το Migrant Literacy είναι πρόγραμμα Erasmus + KA2, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων
πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό
γραμματισμό (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής χρήσης των ICT για εκμάθηση γλωσσών) και τη
δημιουργία νέων εργαλείων για τη βελτίωση της εργασίας των εκπαιδευτικών και διαπολιτισμικών
διαμεσολαβητών κατά την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών. Με τη δημιουργία εθνικών εργαλείων για τη
διδασκαλία του Αλφαβητισμού και του Ψηφιακού Αλφαβητισμού στους μετανάστες, το έργο αναπτύσσει
πολλαπλές μαθησιακές διαδρομές, ενσωματωμένες στα εθνικά πλαίσια των χωρών-εταίρων του έργου,
παρέχοντας καινοτόμα εργαλεία για Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον τομέα.
Για το λόγο αυτό, το έργο προβλέπει πειραματισμό με τους μετανάστες μαθητές. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί που
εργάζονται με ενήλικες μετανάστες είναι συχνά και οι ίδιοι μετανάστες. Στόχος του έργου είναι να εκπαιδευτούν
αυτοί που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, να αναπτύξουν τις ικανότητες των μέσων
ενημέρωσης και της ψηφιακής παιδείας μέσω ενός MOOC που διερευνά τις δυνατότητες δημιουργικών χρηστών
των ICT και των μέσων ενημέρωσης για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής Literacy διδασκαλίας γραμματισμού
σε ενήλικες μετανάστες. Το MOOC εμπεριέχει βίντεο, δραστηριότητες και βασικές πληροφορίες για διάφορα
θέματα όπως τη σημασία των πολλαπλών αλφαβητισμών, τη χρήση των ICT στην εκμάθηση γλωσσών, στο
απόρρητο των δεδομένων, στη χρήση εφαρμογών, και στις δυνατότητες χρήσης κινητών τηλεφώνων και
ψηφιακών τεχνολογιών για την ενδυνάμωση των μαθητών.
Ιστοσελίδα: https://www.migrantliteracies.eu/

11

