
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θζμα: «Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών» 

         τα πλαίςια υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Key Action 2 Cooperation For Innovation and 
the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships in the Field of Education, Training and Youth  με 
αρικμό ςφμβαςθσ  2016-1- ES01-KA201- 025421 και τίτλο «KEEP-ON: Supporting school teachers to prevent 
dropout of migrant students» ςτο οποίο ςυμμετζχει θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, με εταίρουσ από τθν Ιςπανία (SSF, INFODEF), τθν Αυςτρία (BEST) και 
τθν Σουρκία (MGSL) κα υλοποιθκοφν επιμορφϊςεισ ςε πρωτότυπο υλικό που παριχκθ ςτο πρόγραμμα και 
αφορά ςτθν πρόλθψθ τθσ ςχολικισ διαρροισ μεταναςτϊν, αλλά και ευάλωτων ομάδων. Σο πρόγραμμα 
παρουςιάηεται ςτθν ιςτοςελίδα http://keepon-project.eu. τα πλαίςια του προγράμματοσ 
δθμιουργικθκαν: 

 μια βάςθ δεδομζνων με καλζσ πρακτικζσ (ΙΟ1 – Online Digital Database), προςβάςιμθ ςτθ 
διεφκυνςθ http://keepon-project.eu/online-digital-database/,  

 αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν (IO2 – Training Curriculum on Drop Out prevention of migrant 
students in School Education), 

 βιβλίο εκπαιδευτικοφ (IO3 – Pedagogical Handbook: Innovative pedagogical methodologies to 
prevent Drop Out of migrant students in School Education) και 

 βιβλίο εργαλείων (IO4 – Professional Toolbox for School Teachers on Drop Out prevention of 
migrant students in School Education). 

 Αρχικά κα υπάρξει πιλοτικι επιμόρφωςθ ζξι (06) εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, τθν Σρίτθ 13 Φεβρουαρίου 2018 15:00-17:00 (ΙΟ3) και Σετάρτθ 14 Φεβρουαρίου 2018 15:00-
18:00 (ΙΟ4), ϊςτε να αξιολογθκεί το υλικό και θ διαδικαςία επιμόρφωςθσ από τθν ομάδα του ζργου, ενϊ 
ςτο επόμενο διάςτθμα κα ακολουκιςει επιμόρφωςθ περιςςότερων εκπαιδευτικϊν και μεγαλφτερθσ 
διάρκειασ (υπολογίηεται να διαρκζςει 15 ϊρεσ χωριςμζνεσ ςε 5 τρίωρεσ ςυναντιςεισ) κατά τουσ μινεσ 
Μάρτιο – Μάιο 2018. Αν υπάρξει ενδιαφζρον περιςςότερων εκπαιδευτικϊν κα γίνει προςπάκεια να 
αυξθκοφν τα άτομα που κα ςυμμετζχουν και ςτισ δφο φάςεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν διάχυςθ και 
ςτισ δφο βακμίδεσ αλλά και ςε διάφορεσ ειδικότθτεσ.  
 Επικυμθτό είναι οι εκπαιδευτικοί που κα εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςτθν πιλοτικι 
επιμόρφωςθ (Α’ φάςθ) να ζχουν βαςικι γνϊςθ κατανόθςθσ και χριςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, κακϊσ ςτθν 
ομάδα κα υπάρχουν εκπρόςωποι από τουσ εταίρουσ και κοινι γλϊςςα όλων είναι θ αγγλικι. 
 Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν ςτθν πιλοτικι επιμόρφωςθ (Α’ φάςθ) κα ςυμμετζχουν κατά 
προτεραιότθτα και ςτθν επόμενθ επιμόρφωςθ (Β’ φάςθ) που κα ςυμπεριλάβει περιςςότερουσ 
εκπαιδευτικοφσ. Θα δοκοφν βεβαιϊςεισ επιμόρφωςθσ και για τισ δφο φάςεισ του προγράμματοσ ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ.  
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 Οι εκπαιδευτικοί που κα επιμορφωκοφν ςτθ Β’ φάςθ κα πρζπει να εφαρμόςουν μζροσ του υλικοφ 
του προγράμματοσ ςτισ τάξεισ τουσ, και επικυμθτό είναι να υπάρχει μακθτικό δυναμικό που αντιςτοιχεί 
ςτισ ομάδεσ ςτόχουσ του υλικοφ, όπωσ μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και γενικότερα ευπακείσ/ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ.  
 Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δθλϊςουν τθν πρόκεςι τουσ να ςυμμετζχουν 
ςτθν πιλοτικι επιμόρφωςθ (Α’ φάςθ) μζχρι την Παραςκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 μζςω τθσ φόρμασ:  
 

h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s / k p v o S O Y n C S f 6 P L r 9 3   
 

 Η επιμόρφωςθ για τθν Α’ φάςθ (πιλοτικι) κα γίνει ςτθν Αίκουςα Καροφηου, ςτο Επιμελθτιριο 
Ηρακλείου. 
 Για τθ Β’ φάςθ κα ακολουκιςει νεϊτερθ ανακοίνωςθ. 
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