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Σχετικά με το έργο
Το έργο «SeBI: Διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στην εκπαιδευτική
διοίκηση» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κονδυλίων που
χορηγούνται από το πρόγραμμα Erasmus+: Υποστήριξη μεταρρυθμιστικών
πολιτικών – Βασική Δράση 3: Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: η συμβολή στο
πεδίο εκπαίδευσης και κατάρτισης, με αριθμό αναφοράς 612177-EPP-1-2019-1-CYEPPKA3-IPI-SOC-IN. Στόχος του έργου είναι η προώθηση χρήσιμων πρακτικών και
εισηγήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τη
διασφάλιση του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού στην Εκπαιδευτική διοίκηση.
Στο έργο συμμετέχουν 9 οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν 6 Ευρωπαϊκές χώρες
και είναι οι εξής: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παρατηρητήριο για τη βία στα σχολεία που
υπάγεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του παιδιού (Κύπρος), Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος),
Folkuniversitetet (Ισπανία), Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (Ισπανία), Stimmuli
(Ελλάδα), Storytellme (Πορτογαλία), SERN (Σουηδία).

Οι στόχοι περιλαμβάνουν:
Την αναγνώριση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα
εκπαιδευτικά συστήματα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπου
είναι προαπαιτούμενος ο προσδιορισμός του καλύτερου συμφέροντος του
παιδιού.
● Την υποστήριξη χάραξης πολιτικής με βάση αποδεικτικών στοιχείων
● Την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων που θα ενισχύσουν τη συνεργασία,
επικοινωνία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην προώθηση και
διευκόλυνση του καθορισμού του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού.
●
Την διευκόλυνση της βιωσιμότητας και μεταφορά καλών πρακτικών μέσα από
την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών εγχειριδίων ενσωμάτωσης για εθνικά
εκπαιδευτικά συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή κάθε συστήματος.
●

Όλοι οι στόχοι έχουν ως στόχο τη δημιουργία θετική αλλαγής σε τοπικό, εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μέσω του έργου θα αναπτυχθεί μια ποικιλία διαφορετικών υλικών, εργαλείων και
πηγών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση του Οικοσυστήματος του Καλύτερου
Συμφέροντος του Παιδιού, συλλογή από καλές πρακτικές, εγχειρίδιο πόρων,
εκπαιδευτικό υλικό, εκθέσεις αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων και ανασύνθεση
των πολιτικών συστάσεων.
Οι επιπτώσεις του έργου αναμένονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού, μαθητή και
σχολείου, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Τι έγινε μέχρι τώρα
Τον Απρίλιο, οι εταίροι συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση που έγινε διαδικτυακά
και οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις
αρμοδιότητες κάθε εταίρου. Η πρώτη εργασία του έργου, που ηγείται από τον
Καθηγητή Juan Ureña από το Πανεπιστήμιο της Βαλέθια, έχει ως στόχο τη συλλογή
και ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις προσεγγίσεις για διασφάλιση του
καλύτερου συμφέροντος του παιδιού στα σχολεία, σε Ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι
τώρα, οι εταίροι έχουν ολοκληρώσει βιβλιογραφική ανασκόπηση των
παιδαγωγικών μοντέλων, δομές και πρακτικές για τη διασφάλιση του καλύτερου
συμφέροντος
στην
εκπαιδευτική
διοίκηση
σε
Ευρωπαϊκό
επίπεδο
σύμφωνα
με
οκτώ
διαφορετικές
κατηγορίες που ανταποκρίνονται σε
διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη που
ηγούνται
ή
απευθύνονται.
Το
Πανεπιστήμιο της Βαλένθια ολοκληρώνει
την έκθεση σε μοντέλα, δομές και
πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι περιμένουμε από το έργο SEBI
Το έργο θα παραδώσει μια υψηλής ποιότητας σύνθεση αναφοράς του
οικοσυστήματος από μια συγκριτική προσέγγιση που θα επιτρέψει να έχουμε μια
βασική περιγραφή της κατάστασης σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν και των
μοντέλων και πρακτικών που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση του καλύτερου
συμφέροντος του παιδιού.

Μάθετε περισσότερα για το έργο
Από τη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/SEBIerasmus
Και την ιστοσελίδα μας που θα είναι σύντομα διαθέσιμη!!

