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3η Διακρατική Συνάντηση στην
Αθήνα

Η 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων του
προγράμματος Skip πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, στις 1 και 2 Ιουλίου 2015. Στη διάρκεια της
1ης μέρας της συνάντησης, ο συντονιστής εταίρος
CS OdC παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση
των δραστηριοτήτων του προγράμματος και έκανε
προτάσεις σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξή του. Οι
εταίροι
συζήτησαν
τις
λεπτομέρειες
των
δραστηριοτήτων και κατέληξαν σε ένα κοινό σχέδιο
δράσης.
Κάθε
οργάνωση-εταίρος
αναφέρθηκε
στη
δραστηριότητα της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και
όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει την πιλοτική εφαρμογή
παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματά τους. Οι
συνεργάτες περιέγραψαν οργανωτικά θέματα,
διδακτικές μεθοδολογίες, χαρακτηριστικά των
ομάδων-στόχων, δυνατά και αδύνατα σημεία της
πλατφόρμας ΤΠΕ, τμήματα των διδακτικών
ενοτήτων που έχουν επιλεγεί για πιλοτική εφαρμογή
κ.α. Δόθηκε επίσης έμφαση, , στα εμπόδια που
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κάποιες από τις οργανώσεις-εταίρους συνάντησαν
και χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Για όσους
βρίσκονταν στην αρχική φάση της πιλοτικής
εμπειρίας, παρουσίασαν πλήθος πληροφοριών και
έδωσαν σαφή εικόνα για τους διαφορετικούς
τρόπους υλοποίησης της πιλοτικής φάσης.

Εταίρος 1 (Ε1), Ιταλία – CS OdC
Εταίρος 2 (Ε2), Ιταλία – Cds
Εταίρος 3 (Ε3), Γερμανία – FAW
Εταίρος 4 (Ε4), Ισπανία– IFI
Εταίρος 5 (Ε5), Τσεχία – EQUANIMA
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Εταίρος 6 (Ε6), Ισπανία– FFE
Εταίρος 7 (Ε7), Ελλάδα– ΕΕΕΕ

Μετά
τη
σύσταση
όλων
των
εταίρων,
παρουσιάστηκε αναλυτικά η έκθεση αξιολόγησης
της εκπαίδευσης εκπαιδευτών, αναφέροντας τα
κυριότερα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
εκπαιδευτών στα οποία συνοψίζονται τα κύρια
συμπεράσματα σχετικά με τις διδακτικές ενότητες
και την πλατφόρμα ΤΠΕ. Έτσι, δόθηκαν στοιχεία
σχετικά με τη βελτίωση και την ενίσχυση της
πλατφόρμας ΤΠΕ και προσδιορίστηκαν οι
διδακτικές ενότητες ως προς τη σχετικότητα, τη
συχνότητα των σχολίων και τη δυνατότητα
εφαρμογής στο πεδίο.

Ο εξωτερικός αξιολογητής, η κυρία Παναγιώτα
Τσεντούρου, συνόψισε τα κύρια συμπεράσματα των
δραστηριοτήτων παρακολούθησης και μαζί με τους
εταίρους
έγινε
καλύτερη
κατανόηση
των
δραστηριοτήτων του έργου. Προχώρησε επίσης σε
ατομικές συνεντεύξεις εταίρων, οι οποίες έγιναν την
επόμενη ημέρα ώστε να επιτευχθεί βαθύτερη
κατανόηση.
Τη δεύτερη ημέρα της διακρατικής συνάντησης είχε
προγραμματιστεί
ανοιχτή
συνάντηση
με
εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της αναπηρίας και της ένταξης
γενικότερα. Μετά τη γνωριμία των οργανισμών και
των εταίρων, ο συντονιστής του έργου παρουσίασε
το SKIP, τους στόχους και τα αποτελέσματά του.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα
συζήτηση σχετικά με την κοινή πρακτική με τις
ομάδες-στόχους σε διαφορετικό περιβάλλον. Δείτε
τη λίστα των οργανώσεων που συμμετείχαν στο
παρακάτω πλαίσιο.

Το επόμενο θέμα είχε να κάνει με διοικητικά
ζητήματα που αφορούσαν παρελθοντικές
και
μελλοντικές δαπάνες. Έγινε ένα διαδικτυακό
τηλεφώνημα με την οικονομική διαχειρίστρια του
έργου, τη Monica Bertelli, και συζητήθηκαν όλες οι
λεπτομέρειες στο πλαίσιο της συνεργασίας.
Το απόγευμα έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με τις
δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης και στο
τέλος σχετικά με την ποιότητα και την
παρακολούθηση. Ο Εταίρος 4, η IFI, έκανε γενική
επισκόπηση των αποτελεσμάτων της αξιοποίησης
του προγράμματος και ο Εταίρος 5, η Equanima,
μας ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση των
δραστηριοτήτων διάδοσης.
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1.ΕΣΤΙΑ Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας
http://www.eseepa.gr
Η ΕΣΤΙΑ ειδικεύεται στην παροχή στήριξης σε άτομα με νοητική αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους και την ένταξή τους στην κοινότητα. Είναι ένας αναγνωρισμένος Φιλανθρωπικός Σύλλογος που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Ίδρυμα Θεοτόκος
http://www.theotokos.gr
Λειτουργεί από το 1963 και φιλοξενεί 400 παιδιά και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 3 έως 25 ετών που έχουν
μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Ο στόχος της Θεοτόκου είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά και τους νέους
ενήλικες και να τους παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν ως παραγωγικά
μέλη της κοινωνίας.
3. ΟΑΕΔ - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
http://www.oaed.gr
Ο ΟΑΕΔ είναι δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης. Η λειτουργία του βασίζεται στους ακόλουθους τρεις
άξονες: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της
μητρότητας και της οικογένειας και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων - «ΕΔΡΑ»
http://www.edra-coop.gr
Η «ΕΔΡΑ» ιδρύθηκε το 2001και έχει αναπτύξει μια σειρά από κοινοτικά προγράμματα και δομές με σκοπό τη
στήριξη της ποιότητας ζωής και τη διαδικασία αποκατάστασης και ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων που
διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και προγράμματα για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση
της κοινότητας σχετικά με προβλήματα ψυχικής υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας γενικότερα.
5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Κέντρο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για άτομα με νοητική αναπηρία
http://www.eeamargarita.gr
Η Μαργαρίτα ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια και προσφέρει εκπαίδευση και υποστήριξη σε νέους με νοητική
αναπηρία, με απώτερο στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Σήμερα η Μαργαρίτα εξυπηρετεί 100
νέους ανθρώπους με ήπια έως μέτρια νοητική υστέρηση, ηλικίας 14 ετών και άνω.
6. Ίδρυμα για το Παιδί Παμμακάριστος
https://pammakaristos.wordpress.com
Το Ίδρυμα είναι ιδιωτικός οργανισμός που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας. Σήμερα, το Ίδρυμα για Παιδιά Παμμακάριστος είναι ένας έμπειρος οργανισμός πρόνοιας και
εκπαίδευσης, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Η τεχνογνωσία του στους τομείς του αυτισμού και της νοητικής
αναπηρίας το καθιστούν μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα για σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα στην Ελλάδα.
7. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
http://www.eap.gr
Η αποστολή του ΕΑΠ είναι να παρέχει εκπαίδευση από απόσταση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει και υλοποιεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους
διδασκαλίας. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών και
μεθοδολογιών στον τομέα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι μερικοί από τους στόχους του ΕΑΠ.

Η επόμενη συνάντηση των
Εταίρων και το τελικό Συνέδριο
Οι εταίροι επιβεβαίωσαν ότι η επόμενη συνάντηση
θα πραγματοποιηθεί στις 26 - 27 Νοεμβρίου 2015
στη Φεράρα της Ιταλίας, όπου θα οργανωθεί και το
τελικό Συνέδριο.









Όλοι, εκτός από το CDS, θα διοργανώσουμε
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στις
χώρες μας.
Θα διοργανωθούν τρία δημόσια σεμινάρια
στη Γερμανία, στην Τσεχική Δημοκρατία και
στην Ισπανία.
Μετά τη λήψη όλων των εκθέσεων από την
πιλοτική
εφαρμογή,
τo
CDS
θα
δημιουργήσει μια συγκριτική έκθεση.
Θα ολοκληρώσουμε την πλατφόρμα ΤΠΕ και
τις διδακτικές ενότητες στις οποίες βασίζεται
η έκδοση της τελικής δημοσίευσης.

Ποιες περαιτέρω εργασίες θα
κάνουμε;






Όλοι οι εταίροι θα επανεξετάσουν τόσο το
περιεχόμενο όσο και τα γραφικά των
διδακτικών ενοτήτων τους, σύμφωνα με τις
ενδείξεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης.
Οι
συνεργαζόμενες
οργανώσεις
θα
υλοποιήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα που
περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων με
τρεις λίστες ελέγχου και την υποβολή
έκθεσης στα αγγλικά και στην εθνική
γλώσσα.
Οι υπεύθυνοι εταίροι θα ολοκληρώσουν την
έκθεση Αξιοποίησης (IFI) και την έκθεση
Διάδοσης (Equanima), βασισμένοι στις
αναφορές που θα αποσταλούν από όλους
τους εταίρους.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις
απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.
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