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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Τετάρτη 30 

Μαρτίου και ώρα 15:00 - 16:30 σε σεμινάριο με θέμα «Καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας», που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου F.R.I.E.N.D.E.S.K. - Foster Reception for Inclusive Educational 

Needs: Development of Educational Support for Kids.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, νηπιαγωγούς, 

βρεφονηπιοκόμους, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε 

επαγγελματίες που εργάζονται σε σχολεία, νηπιαγωγεία και άλλους εκπαιδευτικούς 

φορείς/οργανισμούς και έχει στόχο να τους βοηθήσει να αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών από μειονοτικά/δυσμενή περιβάλλοντα και να συμβάλουν στην 

ενίσχυση της ένταξής τους στο σχολικό σύστημα από την προσχολική ηλικία. 

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το έργο FRIENDESK, τα μέχρι τώρα αποτελέσματά του 

καθώς και η πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε και είναι δωρεάν 

διαθέσιμη στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης.  

Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρει υποστήριξη στους επαγγελματίες προκειμένου να 

μπορούν να συμπεριλάβουν παιδιά από μειονοτικά/δυσμενή περιβάλλοντα και να 

ενισχύσουν την ένταξή τους στην εκπαίδευση.  

 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΕΓΓΡΑΦΗ  

 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

 

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

https://www.kmop.gr/
https://www.friendesk.eu/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpd-CsqDMuEtQebaB-Ya99LabQu18FDt4B
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudO6oqzkpG9QfCmhwZi69lUKimboPlV9J
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Πρόγραμμα  

15:00-15:10 Προσέλευση και καλωσόρισμα 

15:10-15:20 Ο κοινωνικός αποκλεισμός στην προσχολική ηλικία 

Δήμητρα Μακρή, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού 

Ιστού Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 

15:20-15:30 Η προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα και ο ρόλος της ΠΔΕ 

Θεσσαλίας στην προσπάθεια εξάλειψης των διαφορών που 

συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισμό παιδιών προσχολικής 

ηλικίας 

Ζήσης Ν. Ζίκος,  Προωθητής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Erasmus+ στην ΠΔΕ Θεσσαλίας 

15:30-15:40 Η σύνδεση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών με την 

κοινωνική τους ένταξη 

Νικολέτα Ρεκατσίνα, Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Μη Κερδοσκοπικού 

Οργανισμού Openous, Εκπαιδευτικός, Ερευνήτρια 

15:40-15:50 Το πρόγραμμα «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα του Δήμου Αθηναίων: 

ΣχηματίΖΟΥΜΕ την αυλή»  

Ιωάννης Βγόντζας, Εικαστικός, Παιδαγωγός, Επιστημονικός 

Συνεργάτης TUC TIE LAB 

15:50-16:00 Social Net: Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης του ΚΜΟΠ 

Webinar για τη γονεϊκότητα προσχολικής ηλικίας 

 Κωστικίδης Χρήστος, Κοινωνικός Λειτουργός 

 Τσατσάνη Χαρούλα, Ψυχολόγος 
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16:00-16:10 Καλές πρακτικές για ομαλή κοινωνική ένταξη: EMBRACE project 

Επαμεινώνδας Κουταβέλης, Εκπαιδευτικός 

16:10-16:20 H έρευνα του προγράμματος Friendesk και η εκπαιδευτική 

πλατφόρμα 

  Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου, Ψυχολόγος, Ερευνήτρια Friendesk 

16:20-16:30 Ερωτήσεις/Συζήτηση 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το FRIENDesk είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη συμπερίληψη 

παιδιών από δυσμενή περιβάλλοντα στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και 

στην ενίσχυση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, προκειμένου να μπορούν να 

συμβάλλουν στη σχολική ένταξη των παιδιών αυτών. Δεδομένου ότι σε αυτές τις ηλικίες 

τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, 

είναι σημαντικό να μην αποκλείονται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό, 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες ώστε να 

μπορέσουν να καλύψουν με επιτυχία τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

friendesk-project@kmop.org 
https://www.friendesk.eu/  

  

https://www.friendesk.eu/
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