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Εισαγωγή και ενσωμάτωση ψηφιακών παιδαγωγικών για την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Ενίσχυση στη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών
Ανάπτυξη ενός προγράμματος Διπλής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και γονείς
που θα εκπαιδευτούν στις ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την
εφαρμογή ψηφιακών προγραμμάτων για παιδιά με ΔΑΦ
Χρησιμοποιήστε τεχνολογίες VR για να αναπτύξετε κοινωνικές και ψηφιακές
δεξιότητες παιδιών με ΑΠΧ για να ενισχύσετε την κοινωνική ένταξη

Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί Ειδικών Αναγκών
Παιδιά Δημοτικού Σχολείου (8-13) με ΔΑΦ
Γονείς, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι
Κοινοτικοί φορείς: σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
Μονάδες Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικά κέντρα και κέντρα κατάρτισης, Σύλλογοι
και Οργανισμοί που προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών με ΔΑΦ κ.λπ.

Πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας Erasmus+ KA2 με τίτλο BeAusome: Προώθηση της
Επαγγελματικής Ανάπτυξης και της Ένταξης των Εκπαιδευτικών μέσω της
Ενσωμάτωσης Αναδυόμενων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Παιδιών με Αυτισμό,
το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και στοχεύει:

Κατά τη διάρκεια της ζωής του (συνολικά 30 μήνες), το έργο Κοινοπραξία, που
σχηματίστηκε από 6 ευρωπαϊκές οντότητες (Społeczna Akademia Nauk- Coordinator- και
Fundacja Zrozumiec Autyzm από την Πολωνία, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΥΕΘΙΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από την
Ελλάδα, τα ειδικά σχολεία της Λευκωσίας, το Emphasys Interactive Solutions Ltd από
την Κύπρο και η Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e
Autismo de Coimbra από την Πορτογαλία), θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των
ακόλουθων 5 πακέτων εργασίας:
WP 1: Διαχείριση έργου
WP 2: Be Au-Some DUAL Pack: Σενάρια παιχνιδιών, εκπαιδευτικό πακέτο
WP 3: Be Au-Some VR Game και πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
ΠΕ 4: Εκπαιδευτικές κινητικότητες
WP 5: Be Au-Some Tool Kit και Σχολικό Σχέδιο Δράσης: στρατηγική διάδοσης και
εκμετάλλευσης

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι:
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