ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
« Συμμεηοχή εκπαιδευηικών ηου 1ου Ειδικού Δημοηικού Αγρινίου και ηου 9ου
Δημοηικού Σχολείου Αγρινίου ζε κινηηικόηηηα εγκεκριμένου ζχεδίου Erasmus+ΚΑ1»
Τα ηειεπηαία ρξόληα εθαξκόδεηαη κε

κεγάιε

επηηπρία πξόγξακκα ζπλεθπαίδεπζεο-

ζπκπεξίιεςεο καζεηώλ ηνπ 1νπ Δηδηθνύ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αγξηλίνπ ζην 9ν Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ
Αγξηλίνπ. Σηόρνη ησλ πξνγξακκάησλ ζπλεθπαίδεπζεο-ζπκπεξίιεςεο είλαη:
 Ζ πξνώζεζε ηεο έληαμεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηώλ ζηελ εθπαίδεπζε.
 Ζ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ, καζεζηαθώλ, ςπρνζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ όισλ ησλ καζεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία θαη
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζε
ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε θαιιηέξγεηα ζεβαζκνύ ζηε δηαθνξεηηθόηεηα.
 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ελζπλαίζζεζεο ζηνπο καζεηέο ακθόηεξσλ ησλ ζρνιηθώλ πιαηζίσλ.
 Ζ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηνπο ζπιιόγνπο
γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ θαη ησλ δύν ζρνιείσλ.

Ζ ζπλεθπαίδεπζε-ζπκπεξίιεςε πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε γλσζηηθά
αληηθείκελα ηνπ γεληθνύ – ηππηθνύ ζρνιείνπ, ηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ νξγαλσκέλνπ παηρληδηνύ,
αζινπαηδηώλ, θαιιηηερληθώλ θαη ινηπώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνύλ αθελόο, ζηελ
θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη αθεηέξνπ, ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ. Δθηόο ηνύησλ πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή θνηλώλ πξνγξακκάησλ Σρνιηθώλ

Γξαζηεξηνηήησλ

θαη

Πξνγξακκάησλ

(Πεξηβαιινληηθήο

Δθπαίδεπζεο,

Αγσγήο

Υγείαο,

Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ) θαζώο θαη ηε ζύκπξαμε ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (Erasmus+).
Τν 2019 κε ηελ παξόηξπλζε θαη ππνζηήξημε ηνπ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Δηδηθήο
Αγσγήο θαη Δληαμηαθήο Δθπαίδεπζεο θ. Γεκήηξε Εεζηκόπνπινπ, ηνπ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ
Έξγνπ ΠΔ70 θ. Θενθάλε Βαικά θαη ηελ νκόθσλε απόθαζε ησλ Σπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ
δύν ζρνιείσλ, ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ ζπλδξνκή ηεο πξνσζήηξηαο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαο Σαξιή
Έιελαο ππέβαιε ζην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ

πξόηαζε, ε νπνία εγθξίζεθε κε πςειή

βαζκνινγία, ζπκκεηνρήο ησλ δύν ζρνιείσλ ζε πξόγξακκα θηλεηηθόηεηαο ζην εγθεθξηκέλν Σρέδην
Erasmus+ «Σρεδηάδνληαο Μία Σρνιηθή Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» “Designing A New sChool
Education for All (D.A.N.sC.E for All )” κε θσδηθό ζρεδίνπ 2019-1-EL01-KA101-061878.
Σην πξόγξακκα, ην νπνίν πινπνηήζεθε κε θαζπζηέξεζε ιόγσ ηεο παλδεκίαο, ζπκκεηείραλ
από ην 1ν Δηδηθό Γεκνηηθό Σρνιείν Αγξηλίνπ ν Γηεπζπληήο Γειεγηάλλεο Νηθόιανο θαη

ε

Λνγνζεξαπεύηξηα Νόηε Αξηεκηζία θαη από ην 9ν Γεκνηηθό Σρνιείν Αγξηλίνπ ε Γηεπζύληξηα
Σθαλδάινπ Αηθαηεξίλε θαη ε εθπαηδεπηηθόο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο Μαληάθε Γεσξγία.
Ζ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα πεξηειάκβαλε ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν:
«Successful Strategies for Inclusion and Teaching Students with special needs in every Classroom»
από ηνλ πάξνρν “EURAPASS TEACHER ACADEMY”, ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηελ Φισξεληία
ηεο Ηηαιίαο, από ηηο 28 Μαξηίνπ έσο θαη ηηο 2 Απξηιίνπ 2022.

Σην ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί πνπ εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα ζπκπεξίιεςεο
από δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρώξεο (Ηξιαλδία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Κύπξν θαη Διιάδα). Σηόρνο ηνπ
ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίζνπλ

θαη λα αλαιύζνπλ

ζηξαηεγηθέο θαη

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο σο πξνο ηε ζπλεθπαίδεπζε- ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε κε βάζε ηα
Δπξσπατθά πξόηππα.
Τν ζεκηλάξην ζπκπεξηιάκβαλε: α) ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζπκπεξίιεςε
καζεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην πξόγξακκα ηνπ ηππηθνύ ζρνιείνπ θαη β) δνθηκαζκέλεοπεηπρεκέλεο

ζηξαηεγηθέο

εθαξκνγήο ζηα Δπξσπατθά
Δθπαηδεπηηθά

ζπζηήκαηα.

Δθπξόζσπνη ηεο θάζε ρώξαο
παξνπζίαζαλ ηα ζρνιεία ηνπο
θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
εθαξκόδνπλ ηε ζπκπεξίιεςε.
Δπίζεο

ζην

πξόγξακκα

παξνπζηάζηεθαλ ζηξαηεγηθέο
αληηκεηώπηζεο
ππνζηήξημεο
Γηαηαξαρή

θαη
καζεηώλ κε
Απηηζηηθνύ

Φάζκαηνο (ΓΑΦ), Γηαηαξαρή
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθόηεηα (ΓΔΠΥ) θαη καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο (Γπζιεμία Γπζαξηζκεζία, Γπζνξζνγξαθία θαη Γπζγξαθία).

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Δπξσπατθή θηλεηηθόηεηα καο έδσζε ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηόηεηα λα
έξζνπκε ζε επαθή κε ζπλαδέιθνπο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο, λα κνηξαζηνύκε ηηο παξαζηάζεηο θαη
ηηο εκπεηξίεο καο, λα δηεπξύλνπκε ηνπο νξίδνληέο καο θαη λα πξνζπαζήζνπκε

λα ρηίζνπκε

«γέθπξεο» δεκηνπξγίαο δηθηύνπ ζπλεξγαζηώλ ην νπνίν ζα εληζρύζεη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ησλ
ζρνιείσλ καο.

Σεκαληηθή, επίζεο, παξαθαηαζήθε απνηειεί ε πξόθιεζε λα αμηνπνηήζνπκε ηα
απνηειέζκαηα ηεο θηλεηηθόηεηαο γηα λα πινπνηήζνπκε δξάζεηο

επαηζζεηνπνίεζεο θαη

ελδπλάκσζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ζεβαζκνύ θαη
αιιειεγγύεο ζηνλ ζπλάλζξσπν.

