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Σχολεία Για Όλους - Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων
στα Ελληνικά Σχολεία

Το έργο «Σχολεία Για Όλους» ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τα πρώτα 18 σχολεία και παρείχε
υποστήριξη και επιμόρφωση σε μια δύσκολη, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, σχολική χρονιά. Η
ομάδα του έργου ανυπομονεί να ξεκινήσει τη συνεργασία με τα νέα σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22!
Μέχρι τότε, διαβάστε τα πιο πρόσφατα νέα μας!

"Το δέντρο της συμπερίληψης" 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Eκδήλωση 22 Ιουνίου:
«Προσφυγικό: Προκλήσεις και καλές πρακτικές κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19»
Οκτώ οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών συζητούν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Προσφύγων.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων (20 Ιουνίου), η ΣΟΛ CROWE σε συνεργασία με την
HumanRights360, διοργανώνουν, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης των προγραμμάτων των EEA Grants
«Τοπική ανάπτυξη και Μείωση της φτώχειας» και «Άσυλο και Μετανάστευση», διαδικτυακή εκδήλωση με
θέμα «Προσφυγικό: Προκλήσεις και καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19»
την Τρίτη, 22 Ιουνίου, στις 2 το μεσημέρι.

Webinar: Yποστηρίζοντας τις σχολικές κοινότητες στην πράξη!
«Για να μην χάνουμε τον πλούτο που κάθε παιδί φέρνει μαζί του»
Διαβάστε για το πιο πρόσφατο webinar που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου με θέμα την
εκπαίδευση προσφύγων στο ελληνικό σχολείο.

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
στο έργο μέχρι το Σεπτέμβριο 2021
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και τον Σεπτέμβριο 2021. Επισημαίνεται ότι για το
έτος 2021-2022 η πρόσκληση αφορά και τα Λύκεια. Περισσότερες πληροφορίες πατώντας στον τίτλο.

Συμμετοχή στην επιμορφωτική δράση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Oι επικεφαλής επιμορφωτές του προγράμματος «Σχολεία Για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων
στα Ελληνικά Σχολεία», Γκέλη Αρώνη, Άγγελος Βαλλιανάτος, Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης και Ηρώ
Ποταμούση, συμμετείχαν δύο ημέρες ως εισηγητές στην επιμορφωτική δράση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Περισσότερα στο σχετικό άρθρο.

Ολοκληρώθηκαν τα σχέδια δράσης των 18 σχολείων του
δικτύου μας

Τα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο «Σχολεία Για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα
Ελληνικά Σχολεία» το σχολικό έτος 2019-2020, υλοποίησαν επιτυχώς τα σχέδια δράσης τους και
ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους.
Είμαστε περήφανοι για το έργο τους και έχουμε την πεποίθηση ότι αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή
για μακροπρόθεσμες αλλαγές, όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής
σχολικής κουλτούρας. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο και διευρύνουμε το
δίκτυο των σχολείων μας!
Διαθέσιμο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε από τα σχολεία στην ιστοσελίδα μας, κάτω από
κάθε σχολείο ξεχωριστά.
Περισσότερα:
To έργο "Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία" είναι ένα καινοτόμο, εθνικό τριετές
πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού. Προσφέρει επιστημονική επιμόρφωση και διαρκή
υποστήριξη σε διευθυντές, διευθύντριες, εκπαιδευτικούς σχολείων και γονείς για θέματα που αφορούν τη δημοκρατική ιδιότητα του
πολίτη, τη συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το έργο “Σχολεία για Όλους” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», με φορέα
υλοποίησης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην
Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα
φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο
Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα«Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε
συνεργασία με την HumanRights360.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr
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