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 Πρόσκληση παρουσίασης 

ENACTED: European Network of Active Civil Society for Education and Diversity  

SolidarityNow, 29/11/2022, 3-5 μμ στον χώρο του Blue Refugee Center  

 
 

Στο πλαίσιο του έργου ENACTED: European Network of Active Civil Society for Education and Diversity, το 
SolidarityNow διοργανώνει παρουσίαση προς εκπαιδευτικούς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης 
προσφύγων/μεταναστών.  
 
Ο σκοπός του έργου ENACTED είναι να δημιουργήσει μια νέα, αλλά πολύ απαραίτητη, διεθνή διαδικτυακή 
πλατφόρμα δικτύωσης που θα συνδέει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών (CSO) και τα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με νεοαφιχθέντες μετανάστες και 
πρόσφυγες και στοχεύουν στην παροχή Ποιοτικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. 
 
Η πλατφόρμα του ΕΝΑCTED φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην διαχείριση της διαφορετικότητας 
και την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
  
Η εκδήλωση θα γίνει δια ζώσης στις 29/11/2022, 3-5 μμ στον χώρο του Blue Refugee Center, Ι. Κωλέττη 25Δ, 2ος 
όροφος (περιοχή One Salonica, δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης). 
  
Εστιάζει στις παρακάτω θεματικές: 

- Παρουσίαση του έργου και της πλατφόρμας 
- Καινοτόμες πρακτικές/εργαλεία για τη συμπερίληψη 
- Συζήτηση για τις προκλήσεις, τα κενά αλλά και τις δυνατότητες/ δυνατά σημεία  των πρακτικών 
- Συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για το πώς μπορούν να αναβαθμιστούν και να διαδοθούν 

περαιτέρω σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο οι πρακτικές συμπερίληψης 
- Διερεύνηση τρόπων καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων για την ένταξη των 

νεοαφιχθέντων προσφύγων/μεταναστών μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
  

Μετά το πέρας της παρουσίασης θα σταλεί ηλεκτρονικά βεβαίωση συμμετοχής. 
  
Η φόρμα αίτησης για την εγγραφή https://forms.office.com/r/kZYRhvN3wb  (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)  
  
Ιστοσελίδα έργου: https://enacted.eu/en/   
Ιστοσελίδα SolidarityNow: https://www.solidaritynow.org/  
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