Συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό έργο IntegratEd για τη συμμετοχή των παιδιών
Υπηκόων Τρίτων Χωρών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το Ευρωπαϊκό έργο «Promoting Meaningful Integration of 3rd Country National Children to
Education (IntegratEd)» έχει ως στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχής των
παιδιών των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.
Μέσω της δημιουργίας και πιλοτικής χρήσης ενός μοντέλου εκπαιδευτικής στήριξης, το έργο
αποσκοπεί στην:
1. Υποστήριξη

των

ακαδημαϊκών

επιδόσεων

των

μαθητών

της

δευτεροβάθμιας

κοινότητας

στη

διαχείριση

εκπαίδευσης.
2. Ενίσχυση

των

ικανοτήτων

της

εκπαιδευτικής

και

συμπερίληψη διαφορετικών πολιτισμικών και γλωσσικών περιβαλλόντων.
3. Διευκόλυνση και προώθηση της συμμετοχής των γονέων των Υ.Τ.Χ. στην εκπαιδευτική
διαδικασία και τη σχολική ζωή των παιδιών τους.
4. Ενίσχυση της γνώσης των μαθητών και των γονέων των Υ.Τ.Χ. για τα εκπαιδευτικά
συστήματα της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.
5. Διατήρηση και ενίσχυση της μητρικής γλώσσας και της κουλτούρας των μαθητών των
Υ.Τ.Χ.
6. Ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών για την επιτυχή ένταξη
των παιδιών Υ.Τ.Χ. στην εκπαίδευση και προώθηση του (των) μοντέλου (-ων)
ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.
7. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης στην
προώθηση των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και την αξιοποίηση της πολυμορφίας.
8. Προώθηση της σημαντικότητας των διαπολιτισμικών ικανοτήτων στον σχεδιασμό
πολιτικής στην εκπαίδευση.
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Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) 2014-2020 και περιλαμβάνει ένα σχήμα 6
συνεργαζόμενων φορέων σε 5 χώρες.
Στην Ελλάδα, το έργο IntergratEd υλοποιείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ, με
στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου εκπαιδευτικής υποστήριξης που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε
πέντε σχολεία στην Ελλάδα.
H ομάδα υλοποίησης περιλαμβάνει επίσης, το κέντρο CESIE στην Ιταλία, το Ίδρυμα InteRed
στην Ισπανία, τον οργανισμό European Parents Association που προωθεί την ενεργή
συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους στο Βέλγιο και τη συμβουλευτική
εταιρεία Canary Wharf Consulting στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμπειρία στη δημιουργία
καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων.
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