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Οι εταίροι οργάνωσαν συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης

με σημαντικό διοικητικό προσωπικό (ή σημαντικά μέλη

από το διοικητικό προσωπικό) από κυβερνητικά

ιδρύματα, εκπαιδευτικές αρχές και οργανώσεις,

εκπαιδευτικούς, τοπικές αρχές και φορείς χάραξης

πολιτικής, όπου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να

αναλύσουν την έκταση της σύγχρονης εφαρμογής των

μοντέλων, πρακτικών κι αναγκών για τη Διασφάλιση της

Αρχής του Συμφέρονοτος του Παιδιού στην Εκπαιδευτική

Διοίκηση.

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να κατανοήσει και να

ευαισθητοποιήσει (σε) όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για

θέματα που σχετίζονται με το Συμφέρον του Παιδιού.

Δέσμη εργασίας 1:

Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των υπαρχουσών τάσεων και πρακτικών

όσον αφορά τη Διασφάλιση της Αρχής του Συμφέροντος του Παιδιού στην

Εκπαιδευτική Διοίκηση

Τα βασικά ευρήματά από την έρευνα σε όλες τις χώρες

"Το συμφέρον του παιδιού 

είναι ζωτικής σημασίας 

θέμα για τη διασφάλιση 

του παρόντος και του 

μέλλοντος των 

παιδιών μας"

"Ανάγκη για καλύτερο
συντονισμό και καλύτερη

συνεργασία μεταξύ
διαφόρων φορέων"

"Να λαμβάνονται υπόψη οι
απόψεις/γνώμες των

εκπαιδευτικών και των παιδιών"

"Ανάγκη για βελτίωση
 των νόμων και του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος"

"Τα παιδιά δεν πρέπει 
να δρουν ως παθητικοί 
αποδέκτες της γνώσης 
στα σχολεία αλλά 
να είναι ενεργοί 

συμπαραγωγοί της"
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 Η  τοποθέτηση  της  Επιτρόπου  για  την  εφαρμογή
της  Αρχής  της  Διασφάλισης  του  Συμφέροντος  του

Παιδιού  στην  Εκπαιδευτική  Διοίκηση

Η Επίτροπος στηρίζει την άποψη ότι τα σχολεία πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις για
εκπαίδευση ένταξης και με νόημα, να ικανοποιήσουν τις ατομικές ανάγκες και να

διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές/
διδακτικές ευκαιρίες, μαζί με τους γονείς και τους συνομήλικες. 

 
Βρείτε το πλήρες κείμενο της Τοποθέτησης εδώ: https://bit.ly/2NAKJIi 

 

Οι εταίροι συνεχίζουν να συνομιλούν διαδικτυακά για να συζητήσουν τις
δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του προγράμματος.

Η τελευταία συνάντηση έλαβε χώρα διαδικτυακά στις 16 Φεβρουαρίου 2021

και η agenda περιλάμβανε τη συζήτηση για το εκπαιδευτικό υλικό και τη
διαδικτυακή πλατφόρμα, καθώς και για τα επόμενα βήματα του

προγράμματος.
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Συναντήσεις Εταίρων

ΒΡΕIΤΕ  ΜΑΣ
Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα: 

 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 

προγράμματος
 

https://sebi-project.eu/
 

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
 

https://www.facebook.com/SEBIerasmus

Οι εταίροι ολοκλήρωσαν (τη σύνταξη) εκπαιδευτικών υλικών, τα
οποία περιλαμβάνουν αποτελεσματικές μεθοδολογίες,

εκπαιδευτικές/διδακτικές τεχνικές, εργαλεία και
δρασταηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ένταξης για τη Διασφάλιση του
Συμφέροντος του Παιδιού στην Εκπαιδευτική Διοίκηση. Οι

εταίροι είχαν μια πρώτη επαφή με την διαδικτυακή πλατφόρμα
που θα είναι διαθέσιμη σε μορφή δομημένου εκπαιδευτικού
σεμιναρίου και θα φιλοξενεί επίσης εκπαιδευτικό υλικό. Η

διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για το προσωπικό των
σχολείων και των φορέων πολιτικής που θέλουν να αναπτύξουν
τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με
μεθόδους κοινωνικής ένταξης στη βάση των μεθοδολογιών που

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
 

Η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη και διαθέσιμη
σύντομα...

 

 

Δέσμη εργασίας 2: 

Ανάπτυξη ικανοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού
και των ενδιαφερόμενων

https://bit.ly/2NAKJIi
https://bit.ly/2NAKJIi
https://sebi-project.eu/
https://www.facebook.com/SEBIerasmus

