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Συμβουλευτήκαμε Ευρωπαίους 
ενδιαφερόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες 

σε θέματα αισθητηριακών διαταραχών  
για την ανάπτυξη νέων εργαλείων 

 
Δεκέμβριος 2021 

 

Tα μέλη των Πολυθεματικών Συμβουλίων πραγματοποίησαν δυο συνεδριάσεις σε 5 περιοχές 
 

Από τις πρώτες μέρες του έργου, το φθινόπωρο του 2020, οι εταίροι του έργου Open up πραγματοποίησαν δυο συνεδριάσεις με τα τοπικά 
Πολυθεματικά Συμβούλια τους (MDB) (κυρίως διαδικτυακά λόγω του COVID-19). Για τον σκοπό αυτό, κάθε οργανισμός-εταίρος διόρισε 
έναν εθνικό διαχειριστή έργου, ο ρόλος του οποίου ήταν να εντοπίσει και να δεσμεύσει 10 ειδικούς επί του θέματος του έργου ή/και 
άτομα που δρουν για τη βελτίωση της ένταξης των παιδιών και των εφήβων με προβλήματα όρασης ή ακοής (οι τελικοί δικαιούχοι μας) 
στην  τοπική κοινότητα ή άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην πραγματοποίηση μιας θετικής 
αλλαγής για τους ίδιους και τους συνομηλίκους τους. 
 

Η πρώτη σειρά συνεδριών οργανώθηκε στα τέλη του 2020-αρχές του 2021. Με βάση ένα κοινό μοντέλο, οι 5 διαχειριστές έργων μας 
ενήργησαν ως συντονιστές και διευκόλυναν συνεδρίες μισής ημέρας με στόχο:  

 την αναφορά τοπικών πρωτοβουλιών για τη συνεκπαίδευση που μπορεί ήδη να υπάρχουν ή/και να είναι συμπληρωματικές με 
τον μελλοντικό οδηγό προσβασιμότητας, τις ανάγκες και τον ρόλο του «ατόμου/ων πόρων»  

 τον καθορισμό των αναγκών των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών που θα χρησιμοποιήσουν το νέο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

 την αναφορά πιθανών υφιστάμενων διαδικτυακών εργαλείων και τον καθορισμό των αναγκών της νέας πλατφόρμας  
 

Στη βάση της τεχνογνωσίας τους, τα Μέλη του Διεπιστημονικού συμβουλίου θα βοηθήσουν την κοινοπραξία να συνδημιουργήσει 
εργαλεία και μεθόδους που θα υποστηρίξουν επαγγελματίες της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε κανονικά σχολεία 
ή σε οργανώσεις νεολαίας, για την καλύτερη υποστήριξη παιδιών και εφήβων με αισθητηριακές διαταραχές. Η συμμετοχή τους σημαίνει 
επίσης ότι, στο επίπεδό τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της συνεκπαίδευσης στην Ευρώπη. 
 

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις (3) ή έξι (6) συνεδριάσεις Πολυθεματικών Συμβουλίων σε χώρες εταίρους, όπου 
συζητήθηκαν και επικυρώθηκαν ο Οδηγός για Επαγγελματίες (IO1), το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (IO2) και η Πλατφόρμα 
Ηλεκτρονικής ΜάθησηςIO3). Οι υπόλοιπες συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Νέα από το έργο Open up 

Το έργο Open up στοχεύει στη συμμετοχή επαγγελματιών της 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στην ένταξη νέων με 
αισθητηριακές διαταραχές. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
της ικανότητας των επαγγελματιών που εργάζονται σε 
κανονικά σχολεία και οργανώσεις νεολαίας για τη 
διασφάλιση ποιοτικής συνεκπαίδευσης για παιδιά και 
εφήβους με προβλήματα όρασης και ακοής. Για να 
επιτευχθεί αυτό, οι εταίροι του έργου Open up αναπτύσσουν, 
δοκιμάζουν και αξιολογούν 4 καινοτόμα εργαλεία 
προσαρμοσμένα στην ομάδα-στόχο: 

 Ένας οδηγός προσβασιμότητας που περιλαμβάνει 
πρακτικές πληροφορίες για την καλύτερη φιλοξενία στις 
εγκαταστάσεις και τη συμμετοχή νέων με αισθητηριακές 
διαταραχές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

 Ένα 3ήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης πρόσωπο με 
πρόσωπο για να γίνει ένας εκπαιδευτικός «άτομο 
πόρων» που έχει αποκτήσει πρακτικές γνώσεις και 
διαπροσωπικές δεξιότητες που μπορούν να 
εφαρμοστούν και να μοιραστούν σε οποιοδήποτε 
εκπαιδευτικό εργασιακό περιβάλλον, 

 Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τη 
συνεκπαίδευση και τις αισθητηριακές διαταραχές, 

 Μια κοινή δήλωση με στόχο τη διατύπωση συστάσεων 
από τους υπεύθυνους  χάραξης πολιτικής στον τομέα 
της εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της 
συνεκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

 

Το έργο Open up   

Πρώτον, το Open up βασίζεται σε μια προσέγγιση από κάτω 
προς τα πάνω και συμμετοχική που συνίσταται στη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη συνεκπαίδευση και 
των ειδικών σε αισθητηριακές διαταραχές σε τοπικές 
συνεδριάσεις Πολυθεματικών Συμβουλίων, που 
πραγματοποιούνται σε 5 διαφορετικές περιοχές της ΕΕ και 
σε διαφορετικά στάδια της από κοινού ανάπτυξης, για 
σκοπούς δοκιμής και αξιολόγησης των καινοτόμων 
εργαλείων του έργου. Κατά τη διάρκεια των 2 ετών ζωής 
του έργου, ζητείται τακτικά η γνώμη των μελών των 
Πολυθεματικών Συμβουλίων του έργου Open up για να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους για τη συνεχή αναθεώρηση 
και βελτίωση των αποτελεσμάτων του έργου. Τα σχόλια 
που λαμβάνονται μετατρέπονται σε ένα ενιαίο διακρατικό 
μοντέλο προσαρμοσμένο στα εθνικά πλαίσια και 
μεταβιβάσιμο σε άλλες περιοχές. 

Δεύτερον, σημαντική πτυχή της μεθοδολογίας του έργου 
Open up είναι η ανάπτυξη και η προώθηση του προφίλ του 
«ατόμου πόρων» που υποστηρίζει νέους με αισθητηριακές 
διαταραχές, τόσο σε τυπικά όσο και σε μη τυπικά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτός ο υβριδικός ρόλος είναι 
εύκολα προσβάσιμος σε κάθε εκπαιδευτικό ή εργαζόμενο 
για νέους που θέλει να συμβάλει στη βελτίωση της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση για παιδιά και εφήβους με 
αισθητηριακές διαταραχές.  
 

 

Η μεθοδολογία μας 

1ο Δελτίο τύπου  



 

                                                                                

 

Το έργο Open up συμβάλλει στην πραγματοποίηση αυτής της αλλαγής, με τα μέλη των Πολυθεματικών 
Συμβουλίων να είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουν ότι τα νέα εργαλεία που αναπτύσσονται από κοινού 
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γενικών σχολείων και των οργανώσεων νεολαίας. 
 

Η δεύτερη σειρά συνεδριών των Πολυθεματικών Συμβουλίων πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου-
αρχές Οκτωβρίου του 2021 και στόχευε κυρίως στην παρουσίαση της πρώτης έκδοσης του οδηγού μας, 
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Λάβαμε θετικά 
σχόλια και λεπτομερείς συστάσεις, στις οποίες βασίζουμε τις εργασίες μας για τους σκοπούς της δεύτερης 
έκδοσης. Οι τελική έκδοση θα πρέπει να είναι έτοιμη για δοκιμή στη δια ζώσης συνάντηση στο Ζάγκρεμπ 
(Κροατία), στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022, όπου θα παρευρεθούν 16 Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί και 
εργαζόμενοι με νέους (αν η πανδημία το επιτρέψει!) 

 
 La Vie Active, Γαλλία [Συντονιστής έργου] 
 Ouvrir Les Yeux, Γαλλία 
 Hrvatski savez gluhih i nagluhih (HSGN), Κροατία 
 INNOVADE LI LTD., Κύπρος 
 Innovation Training Center (ITC), Ισπανία 
 Asociacion de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Ισπανία 
 

 

Η κοινοπραξία του έργου  Open up 

partners 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

 

 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

Website 
 

 
Ακολουθήστε μας στο Facebook 

 

Μείνετε συντονισμένοι 
με το έργο Open up 

Οι 5 περιοχές στις οποίες κάνουμε τις εφαρμογές 

των συνεδριάσεων της ομάδας ειδικών είναι οι 

ακόλουθες:    

 Hauts-de-France (Γαλλία), με υπεύθυνους 

οργανισμούς τους La Vie Active (LVA) και 

Ouvrir Les Yeux (OLY) 

 Ανδαλουσία (Ισπανία), με διοργανωτή τον 

οργανισμό Asociacion de Personas con 

Discapacidad Verdiblanca 

 Βαλεριάδες Νήσοι, (Ισπανία) με υπεύθυνο 

οργανισμό το Innovation Training Centre (ITC) 

 Λευκωσία (Κύπρος) με διοργανωτή την 

εταιρεία INNOVADE LI LTD. 

 Ζάγκρεμπ (Κροατία) με υπεύθυνο οργανισμό 

το Association of the Deaf and Hard of 

Hearing (HSGN) 

Αυτές οι περιοχές εφαρμόζουν εθνικές πολιτικές 

που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική με 

στόχο την προαγωγή της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης:  EU Strategy for the Rights of 

Persons with Disabilities 2021-2030.   

 

https://vieactive.fr/
https://www.ouvrirlesyeux.org/fr/
http://www.hsgn.hr/
https://www.innovade.eu/
https://www.innovationtrainingcenter.es/en/
https://www.verdiblanca.com/
https://openupproject.eu/en/
https://www.facebook.com/OpenUp-Project-100540985402920
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en

