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Σχετικά με το SeBI
Το πρόγραμμα SeBI στοχεύει να αναγνωρίσει τις βασικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα στους τομείς όπου η
αναγνώριση του Συμφέροντος του Παιδιού είναι προαπαιτούμενο και
να ετοιμάσει μεθόδους, εργαλεία και διαδικασίες για να στηριχθεί η,
βασισμένη σε δεδομένα, πολιτική στήριξης των διευθύνσεων, των
εκπαιδευτικών και των φορέων χάραξης πολιτικής. Κατά τους
τελευταίους μήνες, οι εταίροι του προγράμματος SeBI εστίασαν στα
εκπαιδευτικά σεμινάρια και στην πιλοτική εφαρμογή τους στα τοπικά
σχολεία.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια SeBI
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια οργανώθηκαν για να βοηθήσουν τους
εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς τάξεων κι άλλους ενδιαφερόμενους
επαγγελματίες να μάθουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και πρακτικές
που μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη και στο σχολείο τους για να
προωθήσουν και να υποστηρίξουν το Συμφέρον του Παιδιού.
Διαδικτυακό σεμινάριο από τους Σουηδούς εταίρους

Συμμετοχή
Κύπρος
Τα διαδικτυακά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Φεβρουαρίου 2022. Στα σεμινάρια έλαβαν μέρος περίπου 100
συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων δάσκαλοι και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ψυχολόγοι, σχολικοί σύμβουλοι αλλά και φοιτητές.
Ελλάδα
Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 18 Απριλίου και 12 Μαΐου 2022 με 88 συμμετέχοντες. Το
δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης διοργανώθηκε με τη βοήθεια του 3ου ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και του κ. Νίκου Αμανατίδη
(Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου), ο οποίος συμμετείχε ως εκπρόσωπος του περιφερειακού κέντρου.
Πορτογαλία
Τα διαδικτυακά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 17 Φεβρουαρίου και 3 Ιουνίου με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες.
Ισπανία
Πραγματοποιήθηκαν 2 δια ζώσης και 7 διαδικτυακά σεμινάρια τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2022 με συνολικά 153
συμμετέχοντες.
Σουηδία
20 καθηγητές διαφορετικής επαγγελματικής εξειδίκευσης και δεξιοτήτων συμμετείχαν στο διαδικτυακό σεμινάριο που
πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου.
Ιταλία
Τα σεμινάρια θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2022.
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Εκπαιδευτικά σεμινάρια SeBI
Θέματα που καλύφθηκαν
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια επικεντρώθηκαν στα βασικά στοιχεία των 9 ενοτήτων που παρήχθησαν από τους εταίρους.
Σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρας, οι συντονιστές σχεδίασαν μια παρουσίαση και δραστηριότητες με θέματα που θα
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν είτε σε ολομέλεια είτε
σε ομαδικές συνεδρίες δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν με τους υπόλοιπους, να ακούσουν από
αυτούς και να προσθέσουν τα σχόλιά τους. Οι δραστηριότητες απαιτούσαν επίσης την ενεργό συμμετοχή όλων για να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους αλλά και τυχόν εμπόδια που αντιμετωπίζουν στα σχολεία τους. Οι συμμετέχοντες
εξέφρασαν τις ιδέες τους για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα για τα παιδιά τόσο στο σπίτι όσο και
στο σχολείο και μοιράστηκαν μεθόδους και τρόπους συνεργασίας μεταξύ σχολείου και γονέων που χρησιμοποιούν στα
σχολεία τους.
Οι παρουσιάσεις των σεμιναρίων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι ενότητες είναι διαθέσιμες στην
πλατφόρμα του προγράμματος.

Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες
Τα "Δικαιώματα του παιδιού" είναι ένα θέμα που πρέπει πάντα να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς και θα πρέπει να
βρίσκουν καινοτόμες πρακτικές για την προώθηση ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς που προσφέρει τις
ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συντονιστές μπόρεσαν να παρατηρήσουν την
προθυμία των συμμετεχόντων για νέες γνώσεις και τρόπους βελτίωσης της απόδοσής τους και, ελπίζω, του σχολικού
περιβάλλοντος. Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων ήταν ως επί το πλείστον θετική με σχόλια που φανέρωναν πως τα
σεμινάρια εξυπηρέτησαν τις ανάγκες τους. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν ανοιχτοί στην υιοθέτηση των νέων
καινοτόμων μεθόδων που συζητήθηκαν και έδειξαν επίσης ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή του SeBI.
Εκφράστηκε επίσης η επιθυμία να παρουσιάσουν την πλατφόρμα SeBI στους πρυτάνεις τους και να τη χρησιμοποιήσουν για
να ενισχύσουν τις γνώσεις τους.

Διαδικτυακό σεμινάριο από τους Ισπανούς εταίρους

Διαδικτυακό σεμινάριο από τους Έλληνες εταίρους
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Επόμενα βήματα
Πιλοτική εφαρμογή SeBI
Η πιλοτική εφαρμογή του SeBI απαιτεί τη δέσμευση των
τοπικών

σχολείων

με

τους

εταίρους

του

SeBI

να

δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης που θα προάγει πιο
Διαδικτυακό σεμινάριο από τους Κύπριους εταίρους

ενταξιακά σχολεία που θα λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες
και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Οι εταίροι θα οργανώσουν
επισκέψεις σε σχολεία για να συζητήσουν το σχολικό
πλαίσιο, τις τεχνικές διδασκαλίας και να αξιολογήσουν τις
επιδόσεις του σχολείου σύμφωνα με την προώθηση του
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Στη συνέχεια, με την
καθοδήγηση των εταίρων του SeBI, η διοίκηση του σχολείου
και οι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν το μοντέλο "Βέλτιστο
Συμφέρον του παιδιού" στα σχολεία τους. Τέλος, τόσο τα
σχολεία όσο και οι εταίροι θα αξιολογήσουν την εφαρμογή
και τα αποτελέσματα, ώστε τα σχολεία να είναι σε θέση να

Σεμινάρια δια ζώσης από τους Πορτογάλους εταίρους

Η κοινοπραξία

εφαρμόσουν ξανά το μοντέλο από μόνα τους.

Βρείτε μας
SeBI-project.eu/

https://SeBI-erasmus.eu/

/SeBIerasmus

@SeBI24256726
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