
 

 

Ενημερωτικό δελτίο TANDEM 5 - Απρίλιος 2022 
 
Πάνω σε τι έχουμε εργαστεί ως τώρα; 
 

 

 
Στις 30 και 31 Μαρτίου 2022, οι εταίροι του έργου TANDEM συναντήθηκαν και πάλι διαδικτυακά 
για την 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων. Η συνάντηση διήρκεσε 2 ημέρες και επικεντρώθηκε 
κυρίως στο MOOC για τη γλωσσική διδασκαλία με βάση τις δραστηριότητες (Task-based 
Language Teaching - TBLT). Η πλατφόρμα με τα μαθήματα MOOC αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε 
τον τελευταίο χρόνο και τώρα πρέπει να οριστικοποιηθεί με βάση την ανατροφοδότηση των 
εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων που συμμετείχαν στις δραστηριότητες δοκιμής. Κατά τη 
διάρκεια της πρώτης ημέρας, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις εμπειρίες τους από τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τους μετανάστες και τα γλωσσικά καφέ (language cafes) σε 
κάθε χώρα, αναδεικνύοντας τα διδάγματα, τις δυσκολίες και τις ιστορίες επιτυχίας.  Κατά τη 
διάρκεια της δεύτερης ημέρας, οι εταίροι συνεργάστηκαν για να καταγράψουν τις δυσκολίες και 
τις επιτυχίες που αντιμετώπισαν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και τι πρέπει να 
αλλάξει στο MOOC προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
των συμμετεχόντων. Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα της πιλοτικής εφαρμογής σε όλες τις χώρες 
ήταν το ενδιαφέρον των υφιστάμενων καθηγητών ξένων γλωσσών (ντόπιων και ξένων) για το 
MOOC σχετικά με την TBLT. Συνεπώς, το MOOC θα προσαρμοστεί σε διαφορετικά επίπεδα 
μαθητών και προηγούμενων γνώσεων, περιλαμβάνοντας πολλά προαιρετικά θέματα για 
περαιτέρω έρευνα και πόρους. 
 
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης περιλάμβαναν τη βελτίωση των 
εργαλείων αξιολόγησης και επικύρωσης, καθώς και τη διοργάνωση των δύο εκδηλώσεων για την 
παρουσίαση και προώθηση του έργου σε κάθε χώρα και της τελικής εκδήλωσης στη Γερμανία.  
 
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο TANDEM; Ελάτε σε μια εκδήλωση!  
 
Τώρα που οι δραστηριότητες κατάρτισης έχουν ολοκληρωθεί, ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε την 
εμπειρία του TANDEM στο ευρύτερο κοινό. Ως εκ τούτου, κάθε εταίρος θα διοργανώσει 2 τοπικές 
εκδηλώσεις τους επόμενους 4 μήνες, στις οποίες το κοινό θα μπορεί να λάβει περισσότερες 
πληροφορίες για το έργο TANDEM και να δει με τα ίδια του τα μάτια πώς λειτουργεί η 
μεθοδολογία TBLT. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές εκδηλώσεις, 



 

 

παρακαλείστε να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις του τοπικού εταίρου του έργου TANDEM στην 
περιοχή σας. 
 
Το έργο TANDEM συνεχίζεται μέχρι τον Ιούλιο του 2022 
 
Το έργο TANDEM πήρε παράταση! Το έργο θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους εταίρους να υλοποιήσουν τοπικές εκδηλώσεις για τη διάδοση του έργου 
TANDEM και να οριστικοποιήσουν τα κύρια αποτελέσματα του έργου, π.χ. το MOOC και την TBLT, 
ένα έντυπο για τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές και ένα πλαίσιο για τον έλεγχο, την 
παρακολούθηση και την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής 
μάθησης. 
 
Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του έργου TANDEM 

Τους τελευταίους 6 μήνες, οι εταίροι του έργου TANDEM διοργάνωσαν εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες σε κάθε χώρα, οι οποίες περιελάμβαναν εκπαίδευση για μετανάστες που θέλουν 

να μάθουν πώς να διδάσκουν τη μητρική τους γλώσσα καθώς και διασκεδαστικές αναταλλαγές 

γλωσσών (language exchange) για να εφαρμόσουν την TBLT στην πράξη. Αυτές οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες έγιναν σε διάφορες μορφές: διαδυκτιακά, διαπροσωπικά, σε σχολεία ξένων 

γλωσσών, προσφυγικούς καταυλισμούς και στα γραφεία των εταίρων. Σε κάθε χώρα, 

συμμετείχαν από 10 έως 23 μετανάστες προερχόμενοι από πολύ διαφορετικά υπόβαθρα όσον 

αφορά την εκπαίδευση, τη χώρα και τις μελλοντικές προσδοκίες τους. Αυτά είναι όσα είχαν να 

πουν για την εκπαίδευση που τους προσέφερε το TANDEM και η πλατφόρμα MOOC πάνω στην 

TBLT. 

 

Ιταλία/ CSC Danilo Dolci:  

● Τοποθεσία: Γραφεία CSC & διαδυκτιακά 

● Αντίκτυπος:  

o Βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας 

o Αυξημένη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και επικοινωνία 

o Ανάπτυξη ιδεών σχετικά με την μη τυπική εκπαίδευση και την εκμάθηση γλωσσών 

Αυστρία/ Compass: 

● Τοποθεσία: Γραφεία Compass (Innsbruck/Austria) 

● Αντίκτυπος: 

o Οι συμμετέχοντες αύξησαν την δεξιότητα και ικανότητά τους να χρησιμοποιούν 

ψηφιακά εργαλεία και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πρόοδο τους, τα οποία 

μπορεί να επηρεάσουν και να διευκολύνουν την ένταξή τους. 

o Απέκτησαν δεξιότητες επικοινωνίας και δικτύωσης. 

o Απέκτησαν δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και αυτοαναστοχασμού. 

 



 

 

Κύπρος/ CSI: 

● Τοποθεσία: Κέντρο υποδοχής αιτητών ασύλου Κοφίνου (Λάρνακα) 

● Αντίκτυπος: 

o Δόθηκε μια νέα δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί 

(διδάσκοντας ξένη γλώσσα) 

o Εξερεύνηση νέων μεθόδων διδασκαλίας γλώσσας 

o Απόκτηση δεξιοτήτων αναστοχασμού 

o Βελτίωση γλωσσικής επίγνωσης 

o Δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, να 

αλληλεπιδράσουν με την κυπριακή κοινωνία και τους Κύπριους πολίτες. 

 

Γερμανία/ Iberika: 

● Τοποθεσία: διαδικτυακή 

● Αντίκτυπος: 

o Η εκπαίδευση έδωσε στους συμμετέχοντες νέες πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης 

και κίνητρο για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους 

o Ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης 

o Ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και πρώτες εμπειρίες με αυτοδιδασκαλία 

o Προώθηση της διαπολιτισμικότητας, της ανεκτικότητας και του αμοιβαίου 

σεβασμού 

o Αύξηση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων επικοινωνίας 

o Ανακάλυψη της δύναμης που έχει η εποικοδομητική ανατροφοδότηση 

 

Ελλάδα/ ACP 

● Τοποθεσία: Κέντρο προσφύγων 

● Αντίκτυπος: 

o Αύξηση επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων 

o Εξερεύνηση νέων μεθοδολογιών μάθησης και διδασκαλίας 

 

Θέλετε και εσείς να συμμετέχετε; 

Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υλικού για μετανάστες που θέλουν να γίνουν καθηγητές/-

τριες ξένων γλωσσών. Ωστόσο, όλο το υλικό θα είναι ανοιχτό και για το κοινό και ενθαρρύνουμε 



 

 

την χρήση του από καθηγητές/-τριες ξένων γλωσσών ή άλλους ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν 

να δημιουργήσουν μονοπάτια επιμόρφωσης για μετανάστες ή ενήλικες ως καθηγητές/-τριες 

ξένων γλωσσών. Όλα τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του έργου. 

 

Για να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις του TANDEM, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο 

τοπικό σημείο αναφοράς του TANDEM στη χώρα σας (www.teachyourlanguage.eu) ή 

παρακολουθήστε τη σελίδα στο Facebook www.facebook.com/tandemeuproject . 

 

Η σύμπραξη του έργου ΤANDEM αποτελείται από: 

* Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” - Ιταλία - www.danilodolci.org 

* Compass GmbH - Αυστρία - www.compass4you.at 

* Active Citizens Partnership – Ελλάδα – www.activecitizens.eu  

* CSI Center for Social Innovation LTD -  Κύπρος  - www.csicy.com  

* Iberika Education Group GGMBH – Γερμανία– www.iberika.de 

http://www.teachyourlanguage.eu/
http://www.facebook.com/tandemeuproject
http://www.activecitizens.eu/
http://csicy.com/
http://www.iberika.de/

