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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: Συνέδριο - Πολλαπλασιαστική Δράση διάχυσης των 

αποτελεσμάτων με θέμα: "MOSAIC Ενίσχυση της Διαπολιτισμικής 

ένταξης στα σχολεία"  

 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, στο πλαίσιο συμμετοχής της ως εταίρος στο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Δράση 2   Strategic Partnerships for School education με θέμα: 

"MOSAIC Ενίσχυση της Διαπολιτισμικής ένταξης στα σχολεία"  -με συντονιστή το Υπουργείο Παιδείας της 

Μάλτας και εταίρους τους Οργανισμούς Prisms από την Μάλτα, και Geoclube από την Πορτογαλία 

διοργανώνει Συνέδριο - Πολλαπλασιαστική Δράση διάχυσης των αποτελεσμάτων την Παρασκευή 17 

Δεκεμβρίου και ώρα 19:00- 22:00 στο ξενοδοχείο IBIS στο Ηράκλειο Κρήτης. Σημειώνεται ότι λόγω της 

αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του Covid – 19, η είσοδος  θα 

γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης 

(τελευταίου εξαμήνου). 

 
Στόχοι του έργου είναι να ενισχύσει την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την ένταξη των 

νεοαφιχθέντων μεταναστών στη σχολική εκπαίδευση στη Μάλτα, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, 

η   ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για την προώθηση της διαφορετικότητας, της 

ενσυναίσθησης και της ένταξης στα σχολεία, μέσω μιας Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας  αυτό το έργο θα 

υποστηρίξει τα σχολεία όσον αφορά τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών μαθητών καθιστώντας 

τη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ μεταναστών, γονέων και σχολικής κοινότητας ευκολότερη και 

προσβάσιμη. 

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετείχαν δάσκαλοι τάξεων υποδοχής ΖΕΠ από σχολεία του 

Ηρακλείου καθώς και μαθητές πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, την 

Αλβανία και από άλλες χώρες που φοιτούν στις αντίστοιχες τάξεις υποδοχής. Δημιουργήθηκε ένας 

πρότυπος και ολοκληρωμένος οδηγός για όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους σχετικά με την 

εκπαίδευση των προσφύγων και μεταναστών μαθητών ώστε να διευκολυνθεί η συμπερίληψη και 

ενσωμάτωση των μαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για το 

σκοπό αυτό μεταφράστηκε μέρος του παραγόμενου υλικού σε 12 επιπλέον γλώσσες, πέραν της Αγγλικής, 

ανάλογα με τον πληθυσμό εισδοχής σε κάθε χώρα και τις ανάγκες των μαθητών της.  

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, συμμετείχε στην τελευταία διακρατική συνάντηση στην 

Πορτογαλία. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας της Μάλτας, ο 

Οργανισμός Prismς από την Μάλτα και Geoclube από την Πορτογαλία. Την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
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Ηράκλειο, 16-12-2021 



Εκπαίδευσης Ηρακλείου εκπροσώπησαν ο Διευθυντής  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδακης, η Προϊσταμένη του  Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ηρακλείου (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Ελένη Μαράκη και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός 

του MOSAIC έργου Τζένη Ψαλτάκη. Στο Πόρτο της Πορτογαλίας συζητήθηκαν οι παραγόμενες 

δραστηριότητες, τα τελικά αποτελέσματα ενώ παρουσιάστηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου η 

οποία θα είναι προσβάσιμη από τους εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από 

πλευράς της Διεύθυνσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έγιναν στα σχολεία υποδοχής κατά τη διάρκεια 

του lockdown και μετά στις σχολικές αίθουσες καθώς και οι ταινίες, τουριστικοί οδηγοί, αφίσες, 

ζωγραφιές των μαθητών προσφύγων που συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.   Επισκέφτηκαν δε 

το Escola Básica e Secundária de Águas Santas ένα σχολείο  που φοιτούν μαθητές από 6 έως 18 ετών, ενώ 

μαθητές του Τμήματος Τουρισμού σχεδίασαν κουιζ ξενάγησης στο ιστορικό κέντρο του Πορτο μέσω τoυ 

διαδικτυακού εργαλείου  Kahoot στα κινητά των εταίρων.  Τέλος έγινε  αποτίμηση, αξιολόγηση του έργου, 

σχεδιάστηκε η βιωσιμότητα του σχεδίου από όλους τους εταίρους, ενώ ανιχνεύτηκαν νέες ανάγκες των 

συμμετεχόντων φορέων, διερευνήθηκαν θεματικές και συνεργασίες σε  υποβολή 

νέων προτάσεων Erasmus. 

Η εκπαίδευση και η συμπερίληψη αυτών των μαθητών είναι κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον αυτών 

των παιδιών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα αυτό με τα παραγόμενά του θα αποτελέσει ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές τους 

σε μια επιτυχημένη μαθησιακή εμπειρία. 

H Διεύθυνση στην αρχή της σχολικής χρονιάς είχε προκηρύξει διαγωνισμό για τους μαθητές που 

φοιτούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου και ειδικότερα σε Νηπιαγωγεία με μαθητές 

πρόσφυγες καθώς και σε Δημοτικά με τάξεις υποδοχής ΖΕΠ  Ι και ΙΙ, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους 

μαθητές των παραπάνω σχολείων να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες τους μέσα από ζωγραφιές, κείμενα, 

αφίσες ή ταινίες,  επιλέγοντας ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω θέματα Ανθρώπινα δικαιώματα – 

διαπολιτισμικότητα - διαφορετικότητα ανάμεσα σε πολιτισμούς και χώρες, η ψηφιακή μας τάξη σε 

εποχή covid 19,  Περπατώντας και εξερευνώντας την πόλη που ζω και  Όνειρα για το μέλλον. 

Όπως επισήμανε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Ηρακλείου, 

Εμμανουήλ Μπελαδάκης: "Η ένταξη θα γίνει μόνο όταν η εκπαιδευτική κοινότητα αφουγκραστεί  τις 

ανάγκες του κάθε παιδιού που έρχεται στην Ελλάδα. Επειδή όμως οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να 

είμαστε ευέλικτοι και να υπερνικούμε κάθε εμπόδιο, όπως αυτό της επικοινωνίας, προσδίδοντας κίνητρα 

για την ένταξη και την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στην παρεχόμενη εκπαίδευση, προκηρύξαμε 

έναν διαγωνισμό έκφρασης με όποιον τρόπο θέλησαν τα ίδια τα παιδιά να μας επικοινωνήσουν πως 

αισθάνονται για την πόλη που καλούνται να ζήσουν και πως ονειρεύονται το μέλλον τους. Σήμερα, τους 

επιβραβεύουμε και τους ευχαριστούμε γιατί μοιράστηκαν μαζί μας τις επιθυμίες τους και αποκάλυψαν 

ένα μέρος του "κόσμου τους" σε εμάς. Συνεργαστήκαμε υπέρ του παιδιού ώστε να καταστήσουμε την 

Ελλάδα μια χώρα ειρηνικής συνύπαρξης και μηδενικών διακρίσεων. Το έργο που εκπονήθηκε στα πλαίσια 

του προγράμματος του Erasmus+  «Mosaic: Ενίσχυση της διαπολιτισμικής ένταξης στα 

σχολεία»   συνδράμει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή".  

Στην λήξη του συνεδρίου μαθητές από σχολεία υποδοχής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. 

Αλικαρνασσού, του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, του 30ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και 

του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου θα παρουσιάσουν τα έργα τους και θα βραβευτούν από τον 

Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Μανώλη Μπελαδάκη. 
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