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Ενημερωτικό Δελτίο 1
Σχετικά με το έργο ENACTED

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ενεργούς Κοινωνίας των Πολιτών
για την
Εκπαίδευση και
την Ποικιλομορφία

Το έργο ENACTED - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργούς
Κοινωνίας των Πολιτών για την Εκπαίδευση και
την Ποικιλομορφία εστιάζει στη δημιουργία
συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ φορέων
τυπικής (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης) και μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσω
των οποίων μπορεί να ενθαρρυνθεί και να
διευκολυνθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών που
αφορούν την ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων
μεταναστών μαθητών στην εκπαίδευση.
Το έργο ENACTED φιλοδοξεί να συνδράμει στη
δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων με χρήσιμα
εργαλεία υπό μορφή μιας διαδικτυακής
πλατφόρμας που θα αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο για τα σχολεία και τους φορείς μη
τυπικής εκπαίδευσης καθώς και μία πολύτιμη
βάση
δεδομένων
με
καλές
πρακτικές
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που εφαρμόζονται
από οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών
σχετικά με την ένταξη των νεοαφιχθέντων
μεταναστών μαθητών στην εκπαίδευση.

Ο όρος «NAMS» που χρησιμοποιείται στην
αγγλική γλώσσα του έργου, αναφέρεται σε
Νεαφιχθέντες Μαθητές Μετανάστες για τους
οποίους χρειάζεται να επιτευχθούν καλύτεροι
μηχανισμοί ενσωμάτωσης, ένταξης και ανάπτυξης
στις νέες κοινωνίες υποδοχής τους.

Ποιους ωφελεί το έργο ENACTED;

Τι έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα;


Τον Απρίλιο του 2020, οι εταίροι του έργου
ENACTED συμμετείχαν στην εναρκτήρια
συνάντηση διαδικτυακά. Η συνάντηση
σηματοδότησε την έναρξη του έργου
«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργούς Κοινωνίας των
Πολιτών για την Εκπαίδευση και την
Ποικιλομορφία - ENACTED». Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι μίλησαν
για το ρόλο τους στο έργο, το
χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων για τις
καλές
πρακτικές
στον
τομέα
της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και τη
μεθοδολογία για τη διαδικτυακή πλατφόρμα.
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Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το
Νοέμβριο του 2020 διαδικτυακά. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι
συζήτησαν διεξοδικά την πρόοδο του έργου,
βασικά ορόσημα και μερικές από τις
προκλήσεις
που
καλούνται
να
αντιμετωπίσουν.

δραστηριότητες δικτύωσης του έργου θα
πραγματοποιηθούν μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας.

Επικοινωνία
Αν θέλετε να ενταχθείτε στις ομάδες
ενδιαφερόμενων
φορέων,
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο εταίρο του
έργου στη χώρα σας για περισσότερες
πληροφορίες.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
https://enacted.eu/
Συνδεθείτε με τη σελίδα μας στο Facebook:
ENACTEDEU



Η ενοποιημένη έκθεση του έργου ENCATED
μέσα από την οποία παρουσιάζονται με
ολιστικό τρόπο τα κύρια ευρήματα από κάθε
χώρα. Η έκθεση περιλαμβάνει το προφίλ
πολιτικής της κάθε χώρας ως προς την
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Επόμενα βήματα
Η ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας για την
προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Αυτό είναι το πιο κρίσιμο και καινοτόμο στοιχείο
του έργου ENACTED, καθώς όλες οι σημαντικές
λειτουργίες σχετικά με τις καινοτόμες
Το έργο ENACTED εκπροσωπείται από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από 4 χώρες: Ιταλία, Κύπρος,
Ελλάδα και Ισπανία!
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