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Η κοινοπραξία του έργου ENACTED συνεχίζει να
εργάζεται πάνω στη βελτιστοποίηση της
«Διαδικτυακής Πλατφόρμας Συμπεριληπτικής
Εκπαίδευσης» .
Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμπεριληπτικής
Εκπαίδευσης του ENACTED δημιουργήθηκε με
σκοπό την υποστήριξη εκπαιδευτικών τυπικής και
μη τυπικής εκπαίδευσης για την απόκτηση
συμπεριληπτικών στρατηγικών διδασκαλίας,
προσανατολισμένων στη σχολική και κοινωνική
ένταξη των μεταναστών μαθητών.

Από την άλλη πλευρά, το μέρος της πλατφόρμας
που σχετίζεται με την εκμάθηση μεταξύ ομοτίμων
και την καθοδήγηση εστιάζει στην ανεπίσημη
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
εκπαιδευτικών τυπικής και μη τυπικής
εκπαίδευσης. Χάρη στην εμπλοκή επιλεγμένων
μεντόρων, οι χρήστες της πλατφόρμας θα
μπορούν να συνεισφέρουν σε εποικοδομητικές
συζητήσεις σε ομάδες εργασίες με βάση τρεις
θεματικές που επιλέχθηκαν από τους εταίρους:


πρακτικές που επικεντρώνονται άμεσα
στην
διευκόλυνση
των
NAMS
(νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών)
στην εκπαιδευτική τους ένταξη;



πρακτικές που επικεντρώνονται στην
κατάρτιση
και
ενδυνάμωση
των
δασκάλων;



πρακτικές που επικεντρώνονται στην
ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων
για καλύτερη προσαρμογή των NAMS στη
σχολική διαδικασία.

Ποια είναι τα νέα της πλατφόρμας?
Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμπεριληπτικής
Εκπαίδευσης του ENACTED περιλαμβάνει έναν
κατάλογο καινοτόμων πρακτικών στο πεδίο της
συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης.
Αυτές
οι
πρακτικές, ήδη εφαρμοσμένες στις χώρες των
εταίρων από φορείς τυπικής και μη τυπικής
εκπαίδευσης, εμπεριέχονται στο «Αποθετήριο
Καινοτόμων
Πρακτικών
Συμπεριληπτικής
Εκπαίδευσης» (DIPIE) και υπάρχει η δυνατότητα
δωρεάν λήψης τους από την πλατφόρμα.
H φόρμα του DIPIE περιλαμβάνει μια σύντομη
περιγραφή των πιο αποτελεσματικών πρακτικών
που εφαρμόζονται καθώς και στοιχεία
επικοινωνίας του ατόμου ή οργανισμού όπου
εφαρμόζει ή έχει ήδη εφαρμόσει μια
συγκεκριμένη πρακτική στο πεδίο της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Επομένως, έχετε
την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθείτε για
καινοτόμες
πρακτικές
συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης αλλά και να έρθετε και σε επαφή με
σχολεία ή οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης
που δραστηριοποιούνται ενεργά στο εν λόγω
πεδίο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία των μεντόρων
είναι καίρια για να κινητοποιούν και να
εξισορροπούν τις συζητήσεις εντός των ομάδων
εργασίας.

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος?
Εάν
πιστεύετε
στη
ικανότητα
της
συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης
για
την
υποστήριξη της σχολικής απόδοσης και της
ενσωμάτωσης των μεταναστών μαθητών, γίνετε
μέλος στην πλατφόρμα του ENACTED και μη
χάσετε την ευκαιρία μελλοντικής συνεργασίας με
δασκάλους και εκπαιδευτικούς από τις χώρες των
εταίρων!

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.
[Αριθμός έργου: 612204-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN]
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Διαφορετικά, μπορείτε να συμμετέχετε στην
Διαδικτυακή
Πλατφόρμα
Συμπεριληπτικής
Εκπαίδευσης του ENACTED ως μέντορας :
-

Εμπειρία
πάνω
σε
πρακτικές
συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης
για
μετανάστες μαθητές

-

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

-

Ικανότητα
διαχείρισης
ομαδικών
συζητήσεων και προηγούμενη εμπειρία
ως μέντορας

εκπαιδευτικοί της κοινωνίας των πολιτών θα
παρουσιάσουν τις καινοτόμες λειτουργίες της
πλατφόρμας στους εκπαιδευτικούς της τυπικής
εκπαίδευσης, βοηθώντας τους στο πώς να
προσαρμοστούν περαιτέρω στην υιοθέτηση
καινοτόμων πρακτικών σχετικών με τη
συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Αν θεωρείτε ότι πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια
και θα θέλατε να αναλάβετε αυτόν τον ρόλο,
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο
εταίρο της χώρας σας.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
Τους επόμενους μήνες σκοπεύουμε να
οργανώσουμε μια σειρά συνεδριάσεων σχετικά
με τις καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές που
έχουν συλλεχθεί με σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων για το πώς να αναβαθμιστούν σε
διαφορετικά περιβάλλοντα και επίπεδα. Μία δια
ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κάθε
συμμετέχουσα χώρα και δύο διαδικτυακές
συναντήσεις σε διακρατικό επίπεδο. Οι εν λόγω
συναντήσεις θα φέρουν κοντά σχολεία,
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, διευκολύνοντας
την προώθηση κοινών αξιών πάνω στην
συμπεριληπτική εκπαίδευση, οδηγώντας σε ένα
Καταστατικό Κοινών Αξιών για την Εκπαίδευση
και την Ποικιλομορφία.
Επιπλέον, η κοινοπραξία του έργου θα παρέχει
μια
σειρά
επιμορφωτικών
συναντήσεων
ανάπτυξης ικανοτήτων που θα διοργανωθούν
από φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης για
εκπαιδευτικούς
της
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια
αυτών
των
επιμορφωτικών
σεμιναρίων,
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
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Πώς να συνδεθείτε με το ENACTED
Επισκεφτείτε
την
https://enacted.eu/en/

ιστοσελίδα

μας:

Βρείτε μας στο Facebook: ENACTEDEU

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

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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