Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NEMESIS/HORIZON 2020
Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό ΕλευθερίουΚορδελιού
συμμετέχει
ως
εταίρος
(συνεργαζόμενο
σχολείο)
μέσω
της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κεντρικής
Μακεδονίας, που συμμετέχει ως οργανισμός, στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NEMESIS/HORIZON 2020.
Στο σχολείο μας συμμετέχουν οι εκπ/κοί:
Κυριακή Ζερβού, Μάχη Κεσκιλίδου, Άρτεμις
Κεφαλίδου, Αντωνία Τουτζιάρη, Ηλέκτρα
Καρακατσάνη,Ρούλα Κυριακίδου.
Το NEMESIS είναι ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο
που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
κοινωνικής καινοτομίας σε μαθητές της
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο
που συνδέει την εκπαίδευση και την κοινωνική
καινοτομία.
Το NEMESIS θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να
παρέχουν όλα τα εφόδια στους μαθητές τους
ώστε να γίνουν περισσότερο κοινωνικά
ευαισθητοποιημένοι
και
να
αναπτύξουν
δεξιότητες καινοτομίας, ενισχύοντάς τους με τα
εργαλεία και τις ικανότητες που θα χρειαστούν
για να συμβάλουν στην αλλαγή της κοινωνίας.
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του
2021. Συνδυάζει καινοτόμα μαθησιακά μοντέλα,
ανοικτές τεχνολογίες και συμμετοχικές σχέσεις
και διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι
συμμετέχοντες οργανισμοί (ερευνητές, φορείς
κοινωνικής
καινοτομίας,
κοινωνικοί
επιχειρηματίες & εκπαιδευτικοί) θα αναπτύξουν
ένα παιδαγωγικό πλαίσιο μάθησης για την
κοινωνική καινοτομία και μία άμεσα εφαρμόσιμη
μεθοδολογία
για
σχολεία
και
άλλους
εκπαιδευτικούς φορείς.
Το NEMESIS θα εφαρμοστεί, αρχικά, σε ένα
περιορισμένο αριθμό σχολείων σε 5 Ευρωπαϊκές
χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Γαλλία και
Ηνωμένο Βασίλειο) κατά την σχολική περίοδο
2018-2019. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο πιλοτικό
πρόγραμμα θα διεξαχθεί την επόμενη σχολική
χρονιά (2019-2020) με την συμμετοχή ενός πολύ
μεγαλύτερου αριθμού σχολείων, το οποίο θα
βασιστεί σε ένα βελτιωμένο εκπαιδευτικό
μοντέλο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης που θα λάβει χώρα κατά τη
διάρκεια της πρώτη πιλοτικής περιόδου.

Γνωρίστε τους 16 συμμετέχοντες ευρωπαϊκούς φορείς/οργανισμούς:

Innovation in Learning
Les Têtes de l’Art – Γαλλία
Institute Friedrich- Alexander
Universität Erlangen
Nürnberg (FAU) – Γερμανία
(συντονιστής προγράμματος)

ZEMOS98/ASOCCE –Ισπανία

VALNALÓN: Ciudad
Industrial del Valle del Nalón
– Ισπανία

CEIP Los Albares – Ισπανία

Healthapp – Iσπανία

Agrupamento de Escolas da
Maia (AEMaia)-Πορτογαλία

Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ &
ΔΕ Κ. Μακεδονίας – Ελλάδα

STIMMULI for Social Change
– Ελλάδα

Μπορούμε – Ελλάδα

1 Πρότυπο Πειραματικό
Δημοτικό Θεσ/νίκης-Ελλάδα

6 Διαπολιτισμικό Δημοτικό
Ελ.-Κορδελιού- Ελλάδα

Generation Generous –
Hνωμένο Βασίλειο

European School Heads
Association – Ολλανδία

ο

Social Enterprise International Herringthorpe Junior School
– Ηνωμένο Βασίλειο
– Ηνωμένο Βασίλειο

ο

Δείτε ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι (διάρκεια
2:28): Γνωρίζοντας το NEMESIS

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
στον
παρακάτω
σύνδεσμο,
στην
ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://nemesis-edu.eu/el/about/

