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Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Ενεργούς Κοινωνίας των Πολιτών για την 

Εκπαίδευση και την Ποικιλομορφία 
 

National roundtable, 19.05.2022  

Πρόγραμμαεκδήλωσης 

Διοργανωτής: Stimmuli for Social Change  
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Πρόγραμμα και link εκδήλωσης:  
 

Ενότητες: Διάρκεια θεμάτων  

1. Σύντομη εισαγωγή στο 
έργο και την πλατφόρμα 
του  

16:30 – 16:45 

2. Παρουσίαση 
καινοτόμωνπρακτικών  
 

 

16:50 – 17:00: Παρουσίαση εκπαιδευτικής δράσης στη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση από τον οργανισμό ELIX 

17:05 – 17:20: 

Ι) Προτάσεις για δυνατότητα αναπαραγωγήςκαινοτόμων πρακτικώνσε 
διαφορετικά πλαίσια(10’)  

ΙΙ) Συζήτηση πάνω στις προτεινόμενες ιδέες (5’)  

3. Κοινό πλαίσιο δράσης και 
Χάρτης Δικαιωμάτων και 
Κοινών αρχώνπάνω στη 
Συμπερίληψη και τη 
Διαφορετικότητα 

17:25– 18:00 

Δραστηριότητα1η: Προβλήματα , αιτίες και πιθανές λύσειςγια 
τηναποτελεσματικότερη ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών στην 
ελληνική σχολική εκπαίδευση (10’)  

Δραστηριότητα 2η: Προτάσεις/συστάσεις πολιτικής για τη διαμόρφωση μιας 
κοινής βάσης δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την αποτελεσματικότερη 
ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών στην εκπαίδευση(10’) 

Linkγια ανταλλαγή ιδεών:  

https://jamboard.google.com/d/1b7D0j7v_OFIUlNWJ8h0AM38MyAU434ECcx
VkThynKEM/edit?usp=sharing 

Στο τέλος της ενότητας , 5- 10’συζήτηση/ ερωτήσεις  

 

4. Προτάσεις για 
ενδυνάμωση και ενίσχυση 
δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών στη 
συμπεριληπτική  
εκπαίδευση   

18:05- 18:25 

Συστάσεις πολιτικής (policyrecommendations) για την ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία πάνω στη συμπεριληπτική εκπαίδευση  
και στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών (10’)  

Ομαδική άσκηση: προσδιορισμός τουλάχιστον 2 αναγκαίων μέτρων πολιτικής 
για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στα σχολεία όσον αφορά την 
εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και νέων εργαλείων/προσεγγίσεων για μιαπιο 
αποτελεσματική σχολική ένταξη των μεταναστών μαθητών στην εκπαίδευση και 
την ελληνική κοινωνία (10’)  

https://jamboard.google.com/d/1b7D0j7v_OFIUlNWJ8h0AM38MyAU434ECcxVkThynKEM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1b7D0j7v_OFIUlNWJ8h0AM38MyAU434ECcxVkThynKEM/edit?usp=sharing
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5. Κλείσιμο της 
εκδήλωσης και 
ερωτήσεις  

18:30– 18:35  

 

 

 

Link εκδήλωσης:  
Topic: ENACTED project _National roundtable 
Time: May 19, 2022, 04:30 PM Athens 
 
Join Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/89424491548?pwd=S1hTajJibjhZMG9uUFV
OdXl0OW1LZz09 
 
 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας ! 
 

Γιατί το δικαίωμα σε μια ποιοτική και συμπεριληπτική  εκπαίδευση 
είναι δικαίωμα κάθε παιδιού! 

 
 

 
Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθείστε το έργο και τις δράσεις 
στα socialmedia του έργου: 

• https://enacted.eu/el/ (Ιστοσελίδα έργου)  

https://us06web.zoom.us/j/89424491548?pwd=S1hTajJibjhZMG9uUFVOdXl0OW1LZz09
https://us06web.zoom.us/j/89424491548?pwd=S1hTajJibjhZMG9uUFVOdXl0OW1LZz09
https://enacted.eu/el/
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• https://enacted.eu/elearning (διαδικτυακή πλατφόρμα έργου)  

https://enacted.eu/elearning
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