
Η κοινοπραξία SEBI ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου SEBI (Διασφάλιση
του συμφέροντος του παιδιού στην εκπαιδευτική διοίκηση) 

της Βασικής Δράσης 3 του προγράμματος Erasmus+. 
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Ανακοινώσεις του έργου

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι συνεργάστηκαν εντατικά
με σχολεία και εκπαιδευτικούς σε μια πιλοτική εφαρμογή
του μοντέλου SEBI για την αντιμετώπιση ζητημάτων που
αντιμετωπίζουν τα σχολεία σχετικά με τον εντοπισμό και τη
διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών. 
Η θετική ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς έδειξε
πώς ωφελήθηκαν από το έργο, ενώ έμαθαν νέες μεθόδους
διδασκαλίας και ανακοίνωσαν πως σκοπεύουν να
χρησιμοποιήσουν το μοντέλο αυτόνομα στο μέλλον. 

Τελικό Συνέδριο SEBI - 4 και 5 Νοεμβρίου 2022, Λευκωσία, Κύπρος

Εταίροι από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα συναντήθηκαν
αυτοπροσώπως και διαδικτυακά στην τελική διάσκεψη του SEBI στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2022 στη Λευκωσία,
Κύπρος. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε αυτό το συνέδριο στην Πανεπιστημιούπολή του.
Εκπαιδευτικοί και άτομα που εργάζονται με παιδιά παρακολούθησαν το συνέδριο, τόσο αυτοπροσώπως όσο
και εξ αποστάσεως, για να μάθουν περισσότερα για τους στόχους του έργου, τα κύρια αποτελέσματα και τα
επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της 36μηνης λειτουργίας του.

Τελικό Συνέδριο SEBI



  

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, μετά την εναρκτήρια ομιλία του καθηγητή Ζαχαρία Ζαχαρία, επικεφαλής
του Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο κοινό από τον
συντονιστή του προγράμματος, Δρ Λεύκιο Νεοφύτου. Τα άτομα που εργάζονται με παιδιά μπορούν να
επωφεληθούν από αυτή την παρουσίαση, διότι περιλάμβανε καλές πρακτικές και παραδείγματα για το πώς
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Κύπρο, κ. Δέσπω Μιχαηλίδου-
Λιβανίου, έδωσε μια εμπνευσμένη ομιλία, τονίζοντας όχι μόνο τη σημασία της κατάρτισης των
εκπαιδευτικών αλλά και την ανάγκη για καλύτερη διαμόρφωση πολιτικής. 

Το συνέδριο συνεχίστηκε με τη διαφωτιστική διαδικτυακή ομιλία και παρουσίαση των καθηγητών Lee
Jerome και Hugh Starkey από το Πανεπιστήμιο Middlesex του Ηνωμένου Βασιλείου. Το θέμα αυτής της
παρουσίασης ήταν "Ανάπτυξη της δράσης των παιδιών μέσα σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης για τα δικαιώματα
του παιδιού: Δέκα προτάσεις", και όπως υποδηλώνει ο τίτλος προσέφερε καινοτόμους και διασκεδαστικούς
τρόπους με τους οποίους τα παιδιά μπορούν να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τη δράση τους. 

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων
και μια δεξίωση. 
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Βρείτε μας

/SEBIerasmus

sebi-project.eu/

Sebi Eu

@SEBI24256726

Η κοινοπραξία

Τελικό Συνέδριο SEBI
Ανακοινώσεις του έργου

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με μια παρακινητική διαδικτυακή ομιλία της Ann Quennerstedt
από το Πανεπιστήμιο Örebro της Σουηδίας, με θέμα "Το δικαίωμα του παιδιού να εκπαιδεύεται για τα
δικαιώματα". Η παρουσίαση αυτή προσέφερε πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί, τις συνέπειες της μη εκπαίδευσης των παιδιών για τα δικαιώματά τους και παραδείγματα
για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το Σουηδικό πρόγραμμα σπουδών. 

Η ημέρα αυτή συνεχίστηκε με παρουσιάσεις από εκπαιδευτικούς που δοκίμασαν/εφάρμοσαν το μοντέλο
SEBI στα σχολεία τους στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία,
τόσο διαδικτυακά όσο και αυτοπροσώπως, περιγράφοντας την εμπειρία τους με το πρόγραμμα. Οι
εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τη δουλειά που έκαναν με τους μαθητές τους και μίλησαν για το πώς το έργο
τους βοήθησε να κατανοήσουν τις ανάγκες των μαθητών τους και να κάνουν αλλαγές προς όφελός τους. 
The second day of the conference ended with the presentation of the project's sustainability plan. 

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

