Inclusive Schools «Συμπεριληπτικά Σχολεία»
Το
6ο
Διαπολιτισμικό
Δημοτικό
Ελευθερίου-Κορδελιού
Θεσ/νίκης
αναγνωρίζει την αξία της συμπερίληψης
και
της
διαφορετικότητας
και
συμμετείχε το σχολικό έτος 2019-20 σε
ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό
πρόγραμμα του Βρετανικού Συμβουλίου
με τις εκπαιδευτικούς Αγγλικών του
σχολείου κα Δανάη Τσαπικίδου και την
κα Μαρία Βλαχοπούλου.
Το πρόγραμμα «Inclusive Schools Συμπεριληπτικά Σχολεία» ενθαρρύνει
σχολεία σε όλη την Ευρώπη να
διαμορφώσουν
πρακτικές
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, οι οποίες
έχουν ως στόχο την ενεργή συμμετοχή
και πρόκληση της σχολικής τους
κοινότητας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει
τη
δημιουργία
ενός
σχολικού
περιβάλλοντος όπου οι δάσκαλοι και οι
νέοι αγκαλιάζουν και αποδέχονται τις
προκλήσεις και τα οφέλη της
διαφορετικότητας. Η υιοθέτηση μιας
συμπεριληπτικής
προσέγγισης
συνεπάγεται την ανάπτυξη μαθησιακού
περιβάλλοντος όπου ο κάθε μαθητής
έχει ίσες ευκαιρίες για να πετύχει. Το
πρόγραμμα
«Inclusive
Schools»
υλοποιήθηκε σε σχολεία σε όλη την
Ευρώπη κατά τη σχ. χρονιά 2019–20.
Στην Ελλάδα, με την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το
πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα σε αριθμούς:
13 εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών
20 σχολεία υλοποίησαν απευθείας το
πρόγραμμα και πέντε ακόμα εξ
αποστάσεως με την υποστήριξη μέντορα
πάνω από 3.000 μαθητές/τριες και 300
εκπαιδευτικοί πήραν μέρος
δύο (2) ομάδες εστίασης με στελέχη
εκπαίδευσης
δύο (2) εθνικές συναντήσεις και τρία (3)
διεθνή webinars για την ομάδα των
πρεσβευτών της συμπερίληψης.

Το πρόγραμμα «Inclusive Schools»
εστίασε στην καταπολέμηση των
διακρίσεων
εις
βάρος
των
μαθητών/τριών ανεξαρτήτως φυσικών
χαρακτηριστικών, ειδικών αναγκών,
φυλής, γένους και κοινωνικοοικονομικής
κατάστασής
τους.
Επιθυμία
να
ενθαρρυνθούν όλα τα σχολεία προς μια
διαπολιτισμική εκπαίδευση, προς μια
μορφή που αποδέχεται και σέβεται τη
φυσιολογική
παρουσία
της
διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς
της ζωής. Το πρόγραμμα διενεργήθηκε
σε συνεργασία με έξι οργανισμούς από
τη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την
Ελλάδα και την Πολωνία και θα
διαρκέσει δύο χρόνια.
Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι:
Lifelong Learning Platform (LLLP)
Organising Bureau of European School Students Unions (OBESSU)
Scottish Development Education Centre (ScotDec)
Asamblea Cooperación por la Paz (ACPP)
Association Expedition inside Culture (EiC)
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην Ελλάδα
Ευχαριστούμε τον κ. Ηλία Μάστορα για την σημαντική του βοήθεια.

