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Τελική Διακρατική Συνάντηση
στη Φεράρα, Ιταλία



Η τελική συνάντηση του προγράμματος SkiP
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Φεράρα της Ιταλίας
μεταξύ 26 και 27 Νοεμβρίου του 2015.






Μετά την παρουσίαση από το συντονιστή CSODC,
της γενικής συνολικής εικόνας για την εξέλιξη του
έργου, προχωρήσαμε σε αναλυτική παρουσίαση και
αξιολόγηση των μέχρι τώρα δράσεων.

δυσκολίες, νοητική αναπηρία, σωματική
αναπηρία).
Τις πιλοτικές εμπειρίες πραγματοποίησαν
κυρίως εκπαιδευτές αλλά επίσης και
σύμβουλοι, υπεύθυνοι κατάρτισης και
κοινωνικοί λειτουργοί.
Οι δραστηριότητες εξυπηρέτησαν την
επίτευξη των αρχικών
στόχων και
παρήγαγαν επιπλέον θετικές επιδράσεις
(π.χ. Μεταγνωστικές ικανότητες «Μαθαίνω
πώς να Μαθαίνω», επικοινωνία, δυνατότητα
αυτόνομης ενέργειας, αυτογνωσία, κλπ.).
Όλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν με άλλους
οργανισμούς και φορείς για την υλοποίηση
των πιλοτικών εφαρμογών.
Δυσκολίες αναφέρθηκαν κυρίως στην
έναρξη των δραστηριοτήτων, μικρότερος
αριθμός κατά τη διάρκεια και μόνο ένας
εταίρος ανέφερε δυσκολίες στο τέλος του
έργου.

Ο Paolo Giampetruzzi για λογαριασμό του εταίρου
CDS, υπευθύνου για την έρευνα, παρουσίασε
στους εταίρους τα κύρια αποτελέσματα της
συγκριτικής
έκθεσης
για
την
πιλοτική
εφαρμογή. Τα κύρια συμπεράσματα βασίζονται
στις αναλυτικές εκθέσεις της κάθε χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που
συμμετείχαν
στην
πιλοτική
εφαρμογή
σε
εξατομικευμένες κυρίως δράσεις, ήταν 84, κυρίως
άντρες και 81 εξ αυτών ολοκλήρωσαν με επιτυχία το
πρόγραμμα.
 Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα των
δικαιούχων που συμμετείχαν είναι από 20
έως 50 ετών.
 Αναφέρθηκαν διαφορετικές τυπολογίες
αναπηρίας (επίκτητη αναπηρία, μαθησιακές
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Η Hana Danihelkova (EQUANIMA) παρουσίασε
στους εταίρους τις βασικές δράσεις και τα
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων διάδοσης
που υλοποιήθηκαν από αυτούς σε τοπικό, εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει πραγματοποιηθεί
μια μεγάλη ποικιλία από παρεμβάσεις και έτσι η
στρατηγική και οι δραστηριότητες διάδοσης θα
μπορούσαν
να
θεωρηθούν
ως
αρκετά
αποτελεσματικές.
Η Silvia Cavicchi για λογαριασμό του συντονιστή
παρουσίασε
στους
εταίρους
τα
κύρια
αποτελέσματα και ορόσημα που επιτεύχθηκαν ήδη
και εκείνα που πρέπει να υλοποιηθούν για την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Τελικό συνέδριο
Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης αφιερώθηκε στο
τελικό συνέδριο του προγράμματος SkiP, στο οποίο
συμμετείχαν περίπου 40 άτομα.
Ο Giuseppe Sarti (Πρόεδρος της CSODC)
καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και εξήγησε
εν συντομία τους κύριους στόχους και το
περιεχόμενο της εκδήλωσης.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας της συνεδρίασης, η
εξωτερική αξιολογήτρια έκανε μια περίληψη στους
εταίρους με τα κύρια αποτελέσματα που αφορούν
τις δραστηριότητες παρακολούθησης που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα. Οι βασικοί άξονες
αξιολόγησης ήταν οι εξής:


Ανάπτυξη και Διαχείριση του Προγράμματος
στην πάροδο του χρόνου



Επικοινωνία και Συνεργασία των εταίρων



Προϊόντα του SkiP ανά Πακέτο Εργασίας



Διάδοση



Αξιοποίηση των
Προγράμματος

Αποτελεσμάτων

του

Η συνολική αξιολόγηση του έργου τόσο σε σχέση με
τη διαχείριση του, όσο και σε σχέση με τα προϊόντα
και την επίδραση στους επωφελούμενους είναι
ιδιαίτερα θετικά.

Η Chiara Sapigni (Πρόνοια και Κοινωνικές
Πολιτικές του Δήμου της Φεράρα) τόνισε στην
εισαγωγική της ομιλία τη σημασία των προϊόντων
του SkiP για τα άτομα με αναπηρία και τη σημασία
των δραστηριοτήτων δικτύωσης.
Η Silvia Cavicchi (CSODC) παρουσίασε στη
συνέχεια,
τους
κύριους
στόχους
του
προγράμματος, τις δραστηριότητες και τα εργαλεία
που έχουν παραχθεί. Περιγράφηκαν τα πακέτα
εργασίας, τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες
των εταίρων και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην
διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα και τα
εκπαιδευτικά υλικά του SkiP.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στην πλατφόρμα
μάθησης ICT ?
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
http://www.europe-projectskip.eu/ και μπείτε
στην περιοχή ICT στο μπλε κουτί στα δεξιά.
Εγγραφείτε και στη συνέχεια μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε
όλες
τις
παροχές
της
πλατφόρμας μάθησης ICT!

Στη συνέχεια, ο κάθε εταίρος παρουσίασε τις
δικές του εμπειρίες στο πλαίσιο του προγράμματος
SkiP, ιδίως όσον αφορά τις πιλοτικές εμπειρίες,
την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και το πώς
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα του
SkiP, ακόμη και μετά το επίσημο τέλος του.
Ορισμένοι φορείς έκαναν ερωτήσεις και ανέφεραν
τις δικές τους εμπειρίες.
Στο τέλος, ο Carlos Dana (Πρόεδρος της
Επιτροπής της Φεράρα για άτομα με αναπηρία και
Πρόεδρος της ANMIC) έκλεισε το συνέδριο
τονίζοντας τη σημασία της συνέχισης
των
αφιερωμένων στην ένταξη ατόμων με αναπηρία
δραστηριοτήτων, που θα θεωρούνται ως πόρος και
όχι ως βάρος για την κοινωνία.
Ο εκπαιδευτικό οδηγός που δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάστηκε και
διανεμήθηκε στο κοινό.

Ελέγξτε την ιστοσελίδα του
προγράμματος και μάθετε
περισσότερα!
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι
διαθέσιμες
εδώ:
http://www.europeprojectskip.eu. Μπορείτε να διαβάσετε ή να
κατεβάσετε
μελέτες,
εκθέσεις,
αναλύσεις,
ενημερωτικά δελτία και τον εκπαιδευτικό οδηγό
SkiP στη ενότητα Έγγραφα.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο τις
απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
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αυτήν.
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