Το 1ο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείου Ιλίου ταξιδεύει
στην Τουρκία!
Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
στα πλαίσια του προγράμματος
Erasmus+ KA1 "Ξεπερνώντας τις
καθημερινές προκλήσεις των
παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες" υλοποίησε πρόγραμμα
παρακολούθησης διδασκαλιών (job
shadowing) σε ένα Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο της Κωνσταντινούπολης,
στην Τουρκία με αποστολή 2
εκπαιδευτικών την περίοδο
21-25/3/2022.
Το δημόσιο σχολείο

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος
περιελάμβαναν:
● την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ως
προς τις σύγχρονες, καλές, εκπαιδευτικές
πρακτικές
● την απόκτηση νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού
προσωπικού, αναβαθμίζοντας την
παρεχόμενη εκπαίδευση προς τους
μαθητές με αναπηρία.
● τον εκσυγχρονισμό και τον εναρμονισμό
του σχολείου, σύμφωνα με τις τρέχουσες
ευρωπαϊκές τάσεις στην εκπαίδευση.

Eyüpsultan Özel Eğitim Uygulama
Okulu I. Ve II. Kademe
φιλοξένησε τις εκπαιδευτικούς
Ειδικής Αγωγής του σχολείου μας,
Κοσμίδη Σοφία και Ντόνα Δέσποινα
για μία εβδομάδα.
Οι Τούρκοι συνάδελφοι υποδέχτηκαν σε ιδιαίτερα
θερμό και εγκάρδιο κλίμα τις εκπαιδευτικούς μας,
προσκαλώντας τες σε παραδοσιακό τούρκικο πρωινό
(kahvaltı). Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η ελληνική
αποστολή γνώρισε το διοικητικό προσωπικό του
σχολείου και αντάλλαξε δώρα.

Eyüpsultan Özel Eğitim Uygulama
Okulu I. Ve II. Kademe

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με
παρουσιάσεις
για
τα
εκπαιδευτικά σύστηματα Ειδικής
Αγωγής
των
δύο
χωρών.
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί
μας παρουσίασαν το σχολείο μας
και μίλησαν για την ιστορία του.
Είχαν
την
ευκαιρία
να
συζητήσουν και να ανταλλάξουν
απόψεις και σχόλια με τους
Τούρκους συναδέλφους τους.
Παρατηρήθηκαν
εκατέρωθεν,
ομοιότητες των 2 εκπαιδευτικών
συστημάτων σε θεσμικό επίπεδο.

Επιπλέον, η πολιτεία μέσω του
αντίστοιχου υπουργείου παρέχει
οικονομικούς πόρους για την
εύρυθμη καθημερινή λειτουργία
του σχολείου και τη δυνατότητα
διάπλασης του σχολικού χώρου
και εμπλουτισμού του με χώρους
δραστηριοτήτων προς όφελος
των μαθητών με αναπηρία (π.χ.
παιδική χαρά στον αύλειο χώρο,
σχολικός κήπος, μικρή φάρμα,
κατοικία εκμάθησης δεξιοτήτων
αυτόνομης διαβίωσης).

Το σχολείο φιλοξενίας του
προγράμματος, παρά το γεγονός
ότι δεν βρίσκεται σε περιοχή
υψηλού κοινωνικο-οικονομικού
επιπέδου, λειτουργεί άρτια, σε
μία
σύγχρονη
κτιριακή
εγκατάσταση. Είναι πλήρως
στελεχωμένο και εξοπλισμένο με
δωρεάν, σύγχρονο, εκπαιδευτικό
και εποπτικό υλικό. Σύγχρονα,
κρατικά
βιβλία
παρέχονται
δωρεάν στους μαθητές με
αναπηρία.
Στη συνέχεια του προγράμματος,
οι εκπαιδευτικοί μας ξεναγήθηκαν
στις εγκαταστάσεις του σχολείου,
συμμετείχαν σε
παρακολουθήσεις διδασκαλιών
και σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες τμημάτων
νηπίων και μαθητών του
δημοτικού. Γνώρισαν το
εκπαιδευτικό προσωπικό του
σχολείου και είχαν τη δυνατότητα
να συζητήσουν μαζί τους σχετικά
με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και
το υλικό, καθώς και να
ανταλλάξουν εμπειρίες από την
επαγγελματική τους ζωή.

Κατά
τη
διάρκεια
του
προγράμματος, οι συμμετέχουσες
εκπαιδευτικοί με ενεργό και
βιωματικό τρόπο, αποκόμισαν
νέες γνώσεις και δεξιότητες και
δύνανται να υιοθετήσουν και να
εφαρμόσουν
νέες
διδακτικές
πρακτικές στην τάξη, προς
όφελος
των
μαθητών
με
αναπηρία.
Συμμετείχαν
σε
διαπολιτισμικές ομάδες εργασίας,
προώθησαν
τα
πολιτισμικά
γνωρίσματα της Ελλάδας και
έγιναν κοινωνοί των αντίστοιχων
πολιτισμικών
στοιχείων
της
γείτονος χώρας με ενσυναίσθηση
και σεβασμό.

Το πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε με
συνάντηση/συζήτηση
ανατροφοδότησης και σχέδια
για μια νέα μελλοντική
συνεργασία μεταξύ των δύο
σχολείων. Οι Τούρκοι
συνάδελφοι παρέθεσαν
γεύμα και οργάνωσαν
πολιτιστικές δραστηριότητες
για τις εκπαιδευτικούς, ώστε
να γνωρίσουν την
Κωνσταντινούπολη.

Μέσω του συγκεκριμένου
ευρωπαϊκού προγράμματος,
το 1ο Ε.Δ.Σ. Ιλίου
αλληλεπιδρά με
αποτελεσματικότητα και
επεκτείνει τη διασύνδεσή του
με σχολεία
Ειδικής Αγωγής του
εξωτερικού, βάζοντας τα
θεμέλια για νέες μελλοντικές
δράσεις και προγράμματα.
Αναβαθμίζει την ποιότητα
της παρεχόμενης
εκπαίδευσης προς τους
μαθητές του σχολείου μας
και κάνει σημαντικά βήματα
προς την εναρμόνιση του με
τις σύγχρονες ευρωπαϊκές
τάσεις στην εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση του
προγράμματος, οι
συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί
θα λειτουργήσουν, ως
κοινωνοί και αναμεταδότες
των νέων γνώσεων προς το
υπόλοιπο εκπαιδευτικό
προσωπικό του σχολείου και
της ευρύτερης εκπαιδευτικής
κοινότητας της περιοχής μας,
πραγματοποιώντας
επιμορφώσεις και δράσεις
διάχυσης των
αποτελεσμάτων του
προγράμματος.

