
 
Το Athens Lifelong Learning Institute σας προσκαλεί στην εκδήλωση
παρουσίασης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου Schools for
Inclusion την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00 - 19:00 στο Σεράφειο του
Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144). Κεντρικός στόχος του
έργου είναι η εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών και μαθητριών με
προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω δράσεων που εμπλέκουν
ολόκληρη την σχολική κοινότητα. Το έργο υλοποιείται στην Ισπανία, την Αγγλία,
την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα και χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η ερευνητική μεθοδολογία
του έργου, η οποία συνδυάζει την συμπεριληπτική εκπαίδευση με την ολιστική
σχολική προσέγγιση και θα αναλυθούν τα επιμέρους αποτελέσματά του, όπως
ο Οδηγός Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, η διαδικτυακή εργαλειοθήκη για την
συμπερίληψη, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών και τα εκπαιδευτικά εργαλεία του
έργου, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή του σε σχολεία της Ελλάδας και της
Ευρώπης. 
 
Το Athens Lifelong Learning Institute ευελπιστεί να αποτελέσει η εκδήλωση μία
ανοιχτή πλατφόρμα συζήτησης και προβληματισμού για το παρόν και το μέλλον
της εκπαίδευσης όλων των μαθητών και μαθητριών, κυρίως όμως εκείνων που
στερούνται ισότιμων ευκαιριών για ενεργή συμμετοχή στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Μέσα από τις εμπειρίες των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν ενεργά στο έργο παράγοντας και
εφαρμόζοντας το εκπαιδευτικό του υλικό, αναμένεται να δοθεί το έναυσμα για

https://ildeplus.upf.edu/schools4inclusion/


έναν γόνιμο διάλογο σχετικά με τον ρόλο που θα πρέπει να αναλάβουν τα
σύγχρονα σχολεία στην εκπαιδευτική συμπερίληψη όλων των παιδιών και στην
εφαρμογή των αρχών της ισότητας, της αποδοχής και του σεβασμού των
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ερευνητές/τριες στον
τομέα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται
στην υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων, σε ειδήμονες χάραξης
εκπαιδευτικής πολιτικής, σε εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και σε γονείς και
μαθητές.   
 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 17.00 - 19.00. Η
δράση φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 &
Πειραιώς 144).
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