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Είμαστε πέντε εταίροι από όλη την 
Ευρώπη (Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία 
και Γερμανία). Συνεργαζόμαστε με 
διάφορους φορείς λήψης 
αποφάσεων, γεγονός που μας 
επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα ευρύ 
και ποικιλόμορφο κοινό.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος 
θα είναι διαθέσιμα ως ψηφιακοί 
Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, καθώς 
ενδιαφερόμαστε για την 
προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητά 
τους.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μια 
συμπεριληπτική αγορά εργασίας για 
διεθνείς εκπαιδευτικούς. Θα το 
επιχειρήσουμε προσαρμόζοντας 
υπάρχουσες επιμορφωτικές 
μεθοδολογίες για επαγγελματικές 
δεξιότητες και εργαλεία που 
διευκολύνουν τον διάλογο ανάμεσα 
σε άτομα με αναξιοποίητο 
κοινωνιογλωσσικό υπόβαθρο.
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1. Ερευνητική εργασία στις 
παιδαγωγικές πτυχές της 
Προσέγγισης της Διαγλωσσικότητας
Η μελέτη αποτελεί μια εμπειρική 
ανασκόπηση της διαγλωσσικότητας 
στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική ζωή. Αποτυπώνει και τα 
τρία στάδια της υλοποίησης.

2. Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο για δίκαιες 
πρακτικές πρόσληψης στην τυπική 
εκπαίδευση
Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο διευκολύνει 
τη βαθύτερη κατανόηση σχετικά με την 
προσέγγιση της διαγλωσσικότητας, την 
περιγραφή των προϋποθέσεων για ένα 
πολυγλωσσικό περιβάλλον 
διδασκαλίας και την καθοδήγηση της 
διαδικασίας πρόσληψης των διεθνών 
ταλέντων.

3. Ψηφιακή εργαλειοθήκη σχετικά με 
τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
για διεθνή ταλέντα
Μια εργαλειοθήκη για την ενδυνάμωση 
των φωνών των διεθνών ταλέντων, 
όταν επικοινωνούν με αναφορά στις 
δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

4. Διαδικτυακό πολυμεσικό 
σεμινάριο: υπερβαίνοντας τα 
γλωσσικά εμπόδια στην εκπαίδευση
Το ηλεκτρονικό σεμινάριο προσφέρει 
μια εισαγωγή σε θεωρητικά πλαίσια και 
ερευνητικά ευρήματα που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
βοηθητικό υλικό για τους/τις 
φοιτητές/φοιτήτριες των γλωσσικών 
και παιδαγωγικών σπουδών.
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Η υλοποίηση του προγράμματος 
περιλαμβάνει 3 βήματα.

Συλλογή ιδεών για την 
κατανόηση της φύσης και 
της δυναμικής της 
γλωσσικής ανασφάλειας σε 
ένα πολύγλωσσο εργασιακό 
περιβάλλον.

Διερεύνηση και 
Ανταλλαγή 
πρακτικών

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη 
διαχείριση της γλωσσικής 
ανασφάλειας σε εργασιακά 
περιβάλλοντα.

Επιμόρφωση

Έλεγχος της προσέγγισης 
και της μεθοδολογίας μας σε 
πραγματικές συνθήκες 
εργασίας.

Εργασία

Λίστα εταίρων

Ας δικτυωθούμε

www.langwork.eu

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) 
ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

Η Πολυγλωσσία 
στην Εργασία: 
Διεθνή Ταλέντα, Αναξιοποίητες 
Γλωσσικές Δεξιότητες και 
Επικοινωνία στον Χώρο Εργασίας

http://www.langwork.eu

