Σο Τμήμα Κοινωνικήσ και Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ του Πανεπιςτημίου
Πελοποννήςου ςασ προςκαλεύ ςε Επιμορφωτική Ημερίδα Διάχυςησ των
Αποτελεςμάτων του Ευρωπαΰκού Προγράμματοσ με τίτλο i Decide, ςτο
οπούο ςυμμετεύχε εκ μϋρουσ τησ Ελλϊδασ.
Η Επιμορφωτικό Ημερύδα θα πραγματοποιηθεύ την Τετάρτη 20 Ιουνίου και
ώρα 6-8μμ ςτην ιςόγεια αίθουςα του Κέντρου Πολιτιςμού, Αθλητιςμού,
Κοινωνικήσ Πολιτικήσ και Προςχολικήσ Αγωγήσ του Δήμου Ελευςίνασ,
(Παγκάλου και Κίμωνοσ 11 )
Σο πρόγραμμα τησ Επιμορφωτικόσ Ημερύδασ εύναι το ακόλουθο:
5:30 – 6:15
6:15 – 7.00

7:00 – 7:20
7:20 – 20:00

Προςέλευςη - Εγγραφέσ
Παρουςύαςη τησ ψηφιακόσ πλατφόρμασ του προγρϊμματοσ
iDecide από τον Καθηγητόσ του Πανεπιςτημύου
Πελοποννόςου κ. Κώςτα Δημόπουλοσ, Επιςτημονικόσ
Τπεύθυνοσ του Προγρϊμματοσ)
Εμπειρύεσ από την εφαρμογό του προγρϊμματοσ ςτο 24ο
Δημοτικό χολεύο Περιςτερύου (Αθηνϊ Γιαννόγκονα,
Διευθύντρια του χολεύου)
Ερωτόςεισ - ςυζότηςη με τουσ ςυμμετϋχοντεσ

Παρακαλούμε προκειμένου να δηλώςετε ςυμμετοχή για την Ημερίδα
πατήςτε ςτον παρακάτω ςύνδεςμο, ςυμπληρώςτε τα ςτοιχεύα ςασ και
υποβϊλλετε την αύτηςό ςασ. https://goo.gl/c1zhSP
Θα τηρηθεύ αυςτηρό ςειρϊ προτεραιότητασ. Σε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ θα
δοθεύ βεβαύωςη ςυμμετοχόσ από το Πανεπιςτόμιο, ενώ παρϊλληλα θα μπορούν να
αποκτόςουν πρόςβαςη ςτα υλικϊ τησ ψηφιακόσ εργαλειοθόκησ.

Σο πρόγραμμα ξεκύνηςε το 2015 και αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ το 2018.
Εύχε ωσ ςκοπό τη δημιουργύα μιασ ψηφιακόσ εργαλειοθόκησ για τα ςχολεύα,
προκειμϋνου αυτϊ να μπορϋςουν να ςυμπεριλϊβουν με πιο αποτελεςματικό
τρόπο παιδιϊ από μειονεκτούςεσ ομϊδεσ (ο όροσ χρηςιμοποιεύται με μεγϊλη
ευρύτητα, καθώσ το πρόγραμμα αςχολεύται με πολλϋσ τϋτοιεσ ομϊδεσ π.χ. παιδιϊ
με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, ςοβαρϊ προβλόματα υγεύασ, διαταραχϋσ λόγου,
ψυχολογικϋσ διαταραχϋσ, αναπηρύεσ, μετανϊςτεσ, με ςοβαρϊ οικογενειακϊ
προβλόματα, κλπ).

υνολικϊ η εργαλειοθόκη καλύπτει 56 διαφορετικϋσ κατηγορύεσ τϋτοιων
παιδιών.
Για κϊθε μια από αυτϋσ τισ ομϊδεσ ϋχει φτιαχτεύ πλόρησ οδηγόσ με οδηγύεσ
διαχεύριςόσ τουσ ςτο επύπεδο τησ τϊξησ, του ςχολεύου, ςύντομη βιβλιογραφικό
επιςκόπηςη και αναφορϋσ ςε ϋγκυρεσ πηγϋσ και φορεύσ, ςτουσ οπούουσ οι
εκπαιδευτικού μπορούν να ανατρϋξουν για περαιτϋρω βοόθεια.
Εκτόσ από τισ πληροφορύεσ, η πλατφόρμα αποτελεύ ϋνα εργαλεύο διαχεύριςησ
αποφϊςεων για τισ ομϊδεσ αυτϋσ μϋςα ςτη ςχολικό μονϊδα, καθώσ και ϋνα
εργαλεύο διαβούλευςησ τησ ςχολικόσ κοινότητασ.
Σο Πρόγραμμα ςυντονύζεται από το Τπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμού τησ
Κύπρου και ςυμμετϋχουν ςε αυτό φορεύσ και ςχολεύα από πϋντε χώρεσ (Κύπροσ,
Ελλϊδα, Ρουμανύα, Ιρλανδύα και Πορτογαλύα).
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το πρόγραμμα μπορεύτε να δεύτε ςτην
ιςτοςελύδα του http://idecide-project.eu/index.php/el/

