ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην 7 διεθνική συνάντηση εργασίας στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, στις 7 και 8/11/2019,
παρευρέθηκαν και συμμετείχαν οι συντονιστές και οι εταίροι του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος NEMESIS/HORIZON 2020, στο οποίο μετέχει και η Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με ρόλο συντονιστή σχολείων καθώς και ως εταίρος του
προγράμματος.
η

Στις συνεδρίες παρουσιάστηκαν η έως τώρα πορεία του έργου αναφορικά με τις δράσεις στα
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το νέο παραχθέν υλικό
όπως ο οδηγός για τους εκπαιδευτικούς και τα εκπαιδευτικά σενάρια ευαισθητοποίησης των
μαθητών και κοινωνικών φορέων πάνω στις θεματικές του έργου. Επίσης συζητήθηκε και η
επέκταση των συμμετοχών στο πρόγραμμα σε πάνω από 30 σχολικές μονάδες
πανευρωπαϊκά. Παράλληλα οι εταίροι πρότειναν ιδέες αναφορικά με τις συνέργειες των
σχολείων με τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες, τα επίπεδα επαφών και συνεργασιών
με τα σχετικά δίκτυα, καθώς επίσης και τις δραστηριότητες διάχυσης του έργου, τα
αποτελέσματα αλλά και την αξιολόγηση των παραγομένων υλικών και ψηφιακών ιστοριών
από τη δραστηριότητα του Digital Storytelling που προτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Επιπλέον συζητήθηκε ο σχεδιασμός, η χρηστικότητα και λειτουργικότητα του σχετικού
ιστολογίου του έργου, https://nemesis.odl.org/ καθώς και οι δυνατότητες υποστήριξης των
εκπαιδευτικών και των μαθητών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος
διαμέσου της προτεινόμενης πλατφόρμας.
Το NEMESIS είναι ένα νέο παιδαγωγικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών
και δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας από μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που συνδέει την εκπαίδευση με την
κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Το NEMESIS έχει σκοπό να βοηθήσει τους
μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες στο
σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών σε σχέση με την
κοινωνική καινοτομία καθώς και να παρέχει όλα τα εφόδια στους μαθητές ώστε να γίνουν
κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και να αναπτύξουν τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της
κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και της καινοτομίας.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του
2021. Συνδυάζει πρωτοπόρα μαθησιακά μοντέλα, ανοικτές τεχνολογίες και συμμετοχικές
σχέσεις και διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες οργανισμοί
(ερευνητές, φορείς κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικοί επιχειρηματίες, μαθητές και
εκπαιδευτικοί) αναπτύσσουν ένα νέο και συνεργατικό παιδαγωγικό πλαίσιο μάθησης για την
κοινωνική καινοτομία και μία νέα παιδαγωγική μεθοδολογία γνώσης και συνεργασίας για τα
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς.
Την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
εκπροσώπησαν στη συνάντηση οι συνεργάτες του έργου: Νικόλαος Αμανατίδης και Θάλεια
Μπουρίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
σύνδεσμο: http://nemesis-edu.eu/el/about/
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