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NEWSLETTER #6
Διαβάστε και κοινοποιήστε τις Συστάσεις Πολιτικής PRACTICE 

ΤΙ είναι το PRACTICE;

Το έργο PRACTICE, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 με συντονιστή το Centro
per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.
 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη, δοκιμή και διάδοση ενός
προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ)
ευρωπαϊκού επιπέδου για εκπαιδευτικούς με ιδιαίτερη έμφαση στην
προώθηση των κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων,
καθώς και της κριτικής σκέψης των μαθητριών/ών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησηςn.
 

Οι δραστηριότητες του έργου διεξάγονται σε 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες:
Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PRACTICE!

Το έργο PRACTICE φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος του.
Στο τελευταίο στάδιο του έργου, εκπονήθηκε ένα έγγραφο συστάσεων πολιτικής με
απώτερο στόχο να επηρεάσει τις/τους υπεύθυνες/ους χάραξης πολιτικής
προκειμένου να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν  τις υφιστάμενες πολιτικές και
στρατηγικές για τη ΣΕΑ, τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης και την πρόληψη της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία.
 

Το Έγγραφο Συστάσεων Πολιτικής στηρίχθηκε στα αποτελέσματα των εργασιών
που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία από τους εταίρους του έργου, τις
έρευνες, τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης και τις συνεντεύξεις (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ), την πιλοτική δοκιμή και τη λήψη ανατροφοδότησης από
τις/τους εκπαιδευτικούς (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και την εις βάθος μελέτη και ανάλυση του ρόλου του
σχολείου στην πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ).

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι συνεξέτασαν όλα αυτά τα αποτελέσματα με τις/
τους ενδιαφερόμενες/ους και τις/τους εμπειρογνώμονες του τομέα, προκειμένου να
συλλέξουν απόψεις και σχόλια σχετικά με 4 καίρια ερωτήματα:

Υπάρχουν παρόμοιες προσεγγίσεις με αυτή του έργου PRACTICE που
εφαρμόζονται ήδη στα σχολεία;
Πώς θα μπορούσε η προσέγγιση του έργου PRACTICE να ενσωματωθεί/
εφαρμοστεί στα σχολεία;
Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
την ενσωμάτωση της προσέγγισης PRACTICE στη διδασκαλία τους (με την
προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα);
Πώς θα μπορούσε η προσέγγιση PRACTICE να ενσωματωθεί καλύτερα στη
διδασκαλία για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των μαθητριών/ών;

Οι απόψεις τους σε συνδυασμό με τα σχόλια που συλλέχθηκαν από τις/τους
εκπαιδευτικούς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στο έργο
αξιοποιήθηκαν για την κατάρτιση σχετικών συστάσεων με σκοπό τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού τομέα στην Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PRACTICE! 

Download

Το έγγραφο συστάσεων πολιτικής PRACTICE περιλαμβάνει συστάσεις: (α) σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδυάζοντας απόψεις, προσεγγίσεις και προτάσεις για μία
κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική βελτίωσης του εκπαιδευτικού τομέα στην ΕΕ, και (β)
σε εθνικό επίπεδο για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του λαμβάνοντας υπόψη
τις συγκεκριμένες ανάγκες και  ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος.
 
Συνοψίσαμε όσα μας δίδαξε η εμπειρία μας στο πλαίσιο του προγράμματος και
όσα χρειάζεται να γίνουν ακόμη για την υποστήριξη του διδακτικού έργου των
εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και, συνεπώς, για την
πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
 
Αν και αυτό το έγγραφο σηματοδοτεί το τέλος του έργου, ευελπιστούμε ότι θα
αποτελέσει αφετηρία για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα!
 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με άλλα αποτελέσματα του
έργου, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας practice-school.eu

και συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΗΓΕΣ! 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; 

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο FACEBOOK
 

Η’ να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου 
practice-school.eu

 
Μπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας

practice-project@kmop.org
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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