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Εκδηλώσεις Κλιμάκωσης SEBI

Ανακοινώσεις του έργου

ΚΥΠΡΟΣ

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2022, οι εταίροι
στην Κύπρο διοργάνωσαν τρεις εκδηλώσεις
κλιμάκωσης για να συγκεντρώσουν εκπαιδευτικούς
και ανθρώπους που ασχολούνται με την εκπαίδευση
και την παιδαγωγική σε ένα φιλικό και άνετο
περιβάλλον.
Σε κάθε εκδήλωση οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις
εμπειρίες και τις σκέψεις τους για θέματα, ενώ
παράλληλα πρότειναν συστάσεις πολιτικής για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα θέματα
προς συζήτηση ήταν: η συμμετοχή και το συμφέρον
του παιδιού, η βελτίωση της διδασκαλίας, η σχολική
παραβατικότητα - προβλήματα συμπεριφοράς και η
συνεργασία με τις οικογένειες των παιδιών.
Στα σχόλιά τους, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την
ανάγκη να συναντηθούν και να μάθουν ο ένας από
τον άλλον σε ένα μη επίσημο περιβάλλον και όλοι
τους απόλαυσαν τον χρόνο που πέρασαν μαζί μας.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο εταίρος του έργου από
την Πορτογαλία διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις
κλιμάκωσης, στις οποίες συμμετείχαν κυρίως φοιτητές
και εκπαιδευτικοί. Όλες οι ενότητες του εκπαιδευτικού
υλικού περιγράφηκαν συνοπτικά κατά τη διάρκεια
των εκδηλώσεων, με τα θέματά τους να εξετάζονται
καθ' όλη τη διάρκεια. Μεγάλη προσοχή δόθηκε στην
ενότητα 8 - Συνεργασία με τους γονείς για την
εξασφάλιση του BIC. Τα θετικά σχόλια των
συμμετεχόντων κατέδειξαν πόσο ωφέλιμη ήταν αυτή
η εκδήλωση και πώς το υλικό που παρουσιάστηκε,
μπορεί να εφαρμοστεί στις τάξεις τους.
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Εκδηλώσεις Κλιμάκωσης SEBI
Ανακοινώσεις του έργου

ΙΣΠΑΝΙΑ

Στις 28 Οκτωβρίου, ο εταίρος μας από την
Ισπανία διοργάνωσε μια εκδήλωση για την
κλιμάκωση στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.
Αυτή ήταν μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες
να μάθουν το έργο, να συζητήσουν για την
κατάσταση των σχολείων όσον αφορά το
συμφέρον του παιδιού και να προτείνουν πώς
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
αποτελέσματα του έργου για τη βελτίωση του
προγράμματος σπουδών και των σχολικών
πρακτικών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι
συμμετέχοντες ανέφεραν πολλές χρήσιμες
συστάσεις πολιτικής, οι οποίες θα εξεταστούν
από τους εταίρους του έργου στην τελική
έκθεση των συστάσεων πολιτικής. 

ΙΤΑΛΙΑ

Τον Νοέμβριο του 2022, ο εταίρος μας από την
Ιταλία προετοίμασε την εκδήλωση κλιμάκωσης για
να παρουσιάσει το έργο SEBI και να συλλέξει
συστάσεις πολιτικής. 
Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπαιδευτικούς και
άτομα που ασχολούνται με την παιδαγωγική.
Έμαθαν για το έργο, εξερεύνησαν την πλατφόρμα
και άλλα αποτελέσματα του έργου, αλλά τους
δόθηκε επίσης η ευκαιρία να δηλώσουν τα
προβλήματα που παρατηρούνται στα σχολεία και
τον τρόπο με τον οποίο το έργο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί προς όφελος όλων των παιδιών. 
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Βρείτε μας

/SEBIerasmus

sebi-project.eu/

Sebi Eu

@SEBI24256726

Η κοινοπραξία

Εκδηλώσεις Κλιμάκωσης SEBI
Ανακοινώσεις του έργου

ΣΟΥΗΔΙΑ

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2022, το Folkuniversitetet πραγματοποίησε δύο εκδηλώσεις
κλιμάκωσης για την εξοικείωση διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών και υπευθύνων χάραξης
πολιτικής με θέματα σχετικά με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην
Ενότητα 5: Δημιουργία και προώθηση θετικού σχολικού κλίματος για παιδιά σε μειονεκτικό σπίτι και
γειτονιά ως προστατευτικός παράγοντας (υποστηρικτικός δάσκαλος). Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον
θαυμασμό τους για τα έγγραφα που αναπτύχθηκαν και την εκπαιδευτική πλατφόρμα SEBI που
αναπτύχθηκε και τα αναγνώρισαν ως ενδιαφέροντα και χρήσιμα εργαλεία για χρήση στην εκπαιδευτική
διαδικασία στα σχολεία τους.

https://www.facebook.com/SEBIerasmus
https://sebi-project.eu/
https://www.linkedin.com/in/sebi-eu-4b3a30211/
https://twitter.com/SEBI24256726

