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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
έκδοση [διάχυση] αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 
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Τι είναι η Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης του  
ENACTED? 

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμπεριληπτικής 
Εκπαίδευσης του ENACTED είναι μία ψηφιακή 
κοινότητα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και των υπευθύνων 
χάραξης πολιτικής, με σκοπό να παρέχουν 
ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση για την 
ένταξη των νεοαφιχθέντων μαθητών.    

Στην Ευρώπη, το ποσοστό των μαθητών που 
προέρχονται από οικογένεια μεταναστών 
αυξάνεται γρήγορα, παρόλο που οι 
νεοαφιχθέντες μετανάστες μαθητές συνεχίζουν 
να επιδεικνύουν χαμηλότερα ποσοστά 
εκπαιδευτικής απόδοσης σε  σχέση με τους 
ντόπιους μαθητές, αντιμετωπίζοντας συχνά 
δυσκολίες προσαρμογής στο νέο μαθησιακό 
περιβάλλον.     

Εάν εργάζεστε στο πεδίο της τυπικής ή μη 
τυπικής εκπαίδευσης και θέλετε να μάθετε πώς 
να διαχειρίζεστε τις μαθησιακές ανάγκες των 
νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών, αυτή η 
πλατφόρμα θα σας καθοδηγήσει στο πώς να 
εφαρμόσετε καινοτόμες πρακτικές σε 
πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις. 

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμπεριληπτικής 
Εκπαίδευσης του ENACTED δημιουργήθηκε 
αρχικά με σκοπό να στηρίξει τους 
εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στις 
διαφορετικές ανάγκες των νεοαφιχθέντων 
μεταναστών μαθητών καθώς και να πετύχουν 
την ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό σύστημα της χώρας υποδοχής.   

Πώς λειτουργεί? 

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμπεριληπτικής 
Εκπαίδευσης του ENACTED είναι μία πλατφόρμα 
δικτύωσης όπου μπορείτε να λάβετε μέρος σε 
διαδικτυακές και δια ζώσης συνεδριάσεις , μαζί 
με άλλους φορείς τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης και άλλους ενδιαφερόμενους, για 
να συζητήσετε για την εφαρμογή καινοτόμων 
πρακτικών στο πεδίο της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης, με στόχο την επίλυση 
προβλημάτων. Θα έχετε την ευκαιρία να 
γνωρίσετε άλλες επιτυχημένες εκπαιδευτικές 
πρακτικές ενώ θα μπορείτε να μοιραστείτε τις 
προσωπικές σας εμπειρίες για την ένταξη των 
νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών.  

Τι μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα ? 

Η ενεργή συμμετοχή σας στη Διαδικτυακή 
Πλατφόρμα Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης του 
ENACTED θα σας δώσει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε μια πλούσια λίστα καινοτόμων 
πρακτικών στον τομέα της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο 
«Αποθετήριο Καινοτόμων Πρακτικών 
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» (DIPIE). 

Σύμφωνα με τις ανάγκες σας όσον αφορά το 
πεδίο δράσης σας (π.χ. τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό, ευρωπαϊκό), ή ανάλογα των ομάδων-

στόχων σας (σχολεία πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), μπορείτε να 
επιλέξετε και να εντοπίσετε τις πρακτικές για τις 
οποίες ενδιαφέρεστε, να διαβάσετε σύντομες 
περιγραφές τους, και να εγγραφείτε ώστε να 
έχετε δωρεάν πρόσβαση στο διαθέσιμο υλικό. 

Επιπλέον, αναλόγως των ενδιαφερόντων σας, 
μπορείτε να συμμετέχετε σε ομάδες εργασίας 
(π.χ., ενίσχυση της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
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αύξηση της συμμετοχικής των γονέων, 
συμπεριληπτική εκπαίδευση των νεοαφιχθέντων 
μεταναστών-μαθητών/πρόληψη σχολικού 
εκφοβισμού, κοκ.), αλλά και να συζητήσετε με 
άλλους εκπαιδευτικούς για το πώς να 
αντιμετωπίσετε επαρκώς τα εκπαιδευτικά 
εμπόδια που βιώνουν οι νεοαφιχθέντες 
μετανάστες στην Ευρώπη. 

Κάθε ομάδα εργασίας θα έχει την ευκαιρία να 
συμμετέχει στο «Καταστατικό κοινών αξιών για 
την εκπαίδευση και την ποικιλομορφία» του 
ENACTED, το οποίο θα συμβάλλει στη 
συμπεριληπτική εκπαίδευση, στην πρόληψη της 
σχολικής διάκρισης και στη δυνατότητα ίσων 
ευκαιριών για όλους τους μαθητές στην Ευρώπη. 

Εγγραφείτε στην πλατφόρμα και μην χάσετε την 
ευκαιρία να συνεργαστείτε με άλλους 
εκπαιδευτικούς και ανακαλύψτε καινοτόμες 
λύσεις για μια πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση! 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα? 

Αυτή την περίοδο εργαζόμαστε για την 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
του πακέτου εργασίας “Ανάλυση τρέχουσας 
κατάστασης πάνω σε πρακτικές συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης”. Όλα τα παραδοτέα που έχουμε 
ολοκληρώσει έως τώρα είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του έργου μας:  ENACTED project 

website. 

Πώς να συνδεθείτε με το ENACTED  

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://enacted.eu/en/   

Βρείτε μας στο Facebook: ENACTEDEU 

 

  

 

 

 

 

 

 

Το ENACTED εκπροσωπείται από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από 4 χώρες : Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα 
και Ισπανία! 
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