
ΠΡOΓΡΑΜΜΑ  LOOP
Τι είναι:  Ένα έργο για την ενδυνάμωση της προσωπικής,
επαγγελματικής και κοινωνικής συνεχούς ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων εισαγωγικών προγραμμάτων
επιμόρφωσης.

Σελίδα
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ΣΕ ΑΥΤO ΤΟ
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ΘΑ ΒΡΕIΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ

Ένα εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης από ομότιμους με
βάση το θεσμό του μέντορα, για την υποστήριξη της
εισαγωγής στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και την
προσαρμογή σε μια νέα εργασιακή κουλτούρα.

Ένα πρόγραμμα μεντόρων για την ανάπτυξη ικανοτήτων
προς την καθοδήγηση και υποστήριξη των νέων
εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή του εισαγωγικού
προγράμματος

Αποτελέσματα του προγράμματος:

Στόχος: Η συμβολή στη στροφή προς μια ολοκληρωμένη
πολιτική για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού που θα καλύπτει
όλα τα στάδια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Δοκιμή και επικύρωση των προγραμμάτων ένταξης και
καθοδήγησης στα σχολεία του δικτύου LOOP
Προετοιμασία των προτάσεων πολιτικής 

Και: 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  LOOP
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ LOOP
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https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/05/LOOP_WP1_T1.6-Comparative-Report_Final.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/LOOP_eCatalogueFinal.pdf
https://empowering-teachers.eu/el/loop-network/


Δείτε τις πλήρεις εθνικές εκθέσεις της Σλοβενίας, της
Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας,
της Κροατίας και της Ιταλίας.
Δείτε επίσης τη συγκριτική έκθεση που συνοψίζει όλες τις
εθνικές εκθέσεις.
Δείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο  καλών πρακτικών για την
εισαγωγή των νέων εκπαιδευτικών για το 2021.
Συγκεντρώθηκαν 776 έρευνες, πραγματοποιήθηκαν 56
συνεντεύξεις και 6 ομάδες εστίασης με συνολικά 64
συμμετέχοντες.
Σύνοψη πολιτικής για τη σημερινή κατάσταση των
εκπαιδευτικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τη συμμετοχική προσέγγιση του προγράμματος,
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σας. Οι δεύτερες συνεδρίες
συνδιαμόρφωσης των προγραμμάτων έχουν σχεδόν
ολοκληρωθεί στις χώρες εταίρους. 

Διακρατική συνάντηση στην Κόρινθο
Στις 28 και 29 Ιουνίου, η κοινοπραξία συναντήθηκε
στην Κόρινθο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και
εργάστηκε εντατικά για την οριστικοποίηση των
Προγραμμάτων Ένταξης Εκπαιδευτικών και Εισαγωγής
Μεντόρων, προκειμένου να εφαρμοστούν πιλοτικά σε
πραγματικά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια του
επόμενου σχολικού έτους. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο
αντιστοίχισης πολιτικών με εκπροσώπους των
δημόσιων αρχών από τις χώρες των εταίρων, καθώς
και ένα World Café για εκπαιδευτικούς με 7 Έλληνες
εκπαιδευτικούς.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τι μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Loop Συνεδρίες συνδιαμόρφωσης των Προγραμμάτων
Ένταξης των Εκπαιδευτικών και των
Προγραμμάτων Ενίσχυσης των Μεντόρων
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Η πιλοτική δοκιμή στα σχολεία πλησιάζει
Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
ανάπτυξης ικανοτήτων του μέντορα, πότε: 
 Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022
Πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων ένταξης
των εκπαιδευτικών, πότε: Ιανουάριος-Iούνιος 2023ΤΟ  ΔΙΚΤΥΟ LOOP

Σε αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται μια συμμετοχική
προσέγγιση: το πρόγραμμα στοχεύει να προσαρμοστεί
στις ανάγκες σας και θέλουμε να σας συμπεριλάβουμε
σε κάθε στάδιο. 
Το δίκτυο LOOP αριθμεί ήδη πάνω από 500 μέλη από 12
χώρες! 
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις
δραστηριότητές μας και να ενταχθείτε στο δίκτυο
LOOP. 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να
 μάθετε περισσότερα!  

Επικείμενες εκδηλώσεις
Σεμινάρια πολιτικής που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις
χώρες-εταίρους.

 ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ

https://twitter.com/LoopTeachers
https://www.facebook.com/LOOPEmpoweringTeachers/
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/04/D1.3-LOOP-National-Report-Slovenia.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/04/D1.3-LOOP-National-Report-Germany.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/National-Report-template-Greece.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/04/National.Report.ES_.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/LOOP_WP1_Report_PT.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/National-Report-CRO.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/National-Report_ITA.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/05/LOOP_WP1_T1.6-Comparative-Report_Final.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/LOOP_eCatalogueFinal.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/06/Policy_brief_1_D4.1_10052.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/06/Policy_brief_1_D4.1_10052.pdf
https://empowering-teachers.eu/el/
https://empowering-teachers.eu/el/
https://empowering-teachers.eu/el/who-we-are/
https://empowering-teachers.eu/el/loop-network/
https://empowering-teachers.eu/el/loop-network/

