
Εφαρμογή για φορητές συσκευές 

Έκδοση για Android και iPhone, 

 

 
με τη βοήθεια της οποίας είναι 

δυνατή η γρήγορη και εύκολη 

χρήση των εκπαιδευτικών πηγών 

 
Η ανάπτυξη της εφαρμογής για 

φορητές συσκευές έχει σημαντική 

θετική συμβολή στην προώθηση και 

βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του 

Έργου. 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

 

ΚΟΜΒΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
H Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαίδευσης 

χωρίς Αποκλεισμούς είναι ένα μεγάλο 
αποθετήριο πόρων, μεθόδων και 

εργαλείων εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που έχουν δοκιμαστέι 

σε διάφορες χώρες. 

 
Προσχολική 
Δημοτική 
Δευτεροβάθμια 
Επαγγελματική 
εκπαίδευση 
Ανώτερη  
Ενηλίκων 

Εγχειρίδιο χρήσης 

και μετάφραση των επιμέρους 

τμημάτων του στις γλώσσες εργασίας 

του έργου. 

 
Πώς να ενισχυθεί η 

εφαρμογή της ενταξιακής 

εκπαίδευσης στα γενικά 

σχολεία; 
 

Κατάσταση και προκλήσεις της συνεκπαίδευσης 

Ανάλυση κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν τη 

συνεκπαίδευση  

Πρακτικές συστάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμου 

και χωρίς αποκλεισμούς διδακτικού υλικού 

Δείγματα σχεδίων μαθημάτων 

Δυνατότητες χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών 

Σύγχρονες προκλήσεις της εκπαίδευσης 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 



Η επιτυχία της συνεκπαίδευσης ως κλειδί για 

τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς 

αποκλεισμούς βασίζεται στη συμφωνία όλων 

των εμπλεκομένων για ένα κοινό όραμα που 

υποστηρίζεται από μια σειρά από 

συγκεκριμένα βήματα που προς την 

εφαρμογή αυτού του οράματος 

 
Το MyHUB μειώνει τα εμπόδια στην ένταξη 

μέσω της ενεργού συνεργασίας μεταξύ του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλων 

ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της 

ενεργού συμμετοχής των υπευθύνων 

χάραξης πολιτικής, των μελών της τοπικής 

κοινότητας, όπως τοπικών εκπαιδευτικών 

στελεχών και μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Δικαιούχοι: 

Μαθητές με αναπηρία 

Μαθητές χωρίς 

αναπηρία 

 Οικογένειες (Μέλη οικογένειας μαθητών με αναπηρία) 

 
Ομάδες Στόχοι: 

 Παιδαγωγικό προσωπικό στην πρώιμη παιδική ηλικία 

και στα σχολεία: δάσκαλοι, εκπαιδευτές, διευθυντές, 

διαχειριστές σχολείων, δημιουργοί εκπαιδευτικού 

υλικού. 

Κοινωνικοί εργαζόμενοι και εργαζόμενοι στον τομέα της 

νεολαίας 

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

Σχεδιαστές εκπαίδευσης 

 Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής – τοπικές εκπαιδευτικές 

αρχές, δημοτικές υπηρεσίες, ειδικά τμήματα στο 

Υπουργείο Παιδείας, κ.λπ. 

MyHUB 
Διαδικτυακή πύλη πρόσβασης σε πρακτικές, 

εργαλεία, πόρους και μεθόδους 

ενσωμάτωσης για παιδαγωγικό προσωπικό 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τυπικής ή μη 

τυπικής εκπαίδευσης. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 


