
 

RESCUR 

Είλαη έλα ηξηεηέο πξόγξακκα LLP Comenius Project (2012-2015) πνπ 
ζπληνλίδεηαη από ην Παλεπηζηήκην ηεο Μάιηαο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ην Παλεπηζηήκην 
ηεο Κξήηεο (Ειιάδα), Παλεπηζηήκην ηεο Ληζαβόλαο (Πνξηνγαιία), Παλεπηζηήκην Orebro 
(Σνπεδία), Παλεπηζηήκην ηεο Παβίαο (Ιηαιία) θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Ζάγθξεκπ 
(Κξναηία). 
Τν πνιπεπίπεδν απηό project έρεη ζηόρν λα δεκηνπξγήζεη έλα αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα 
παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο δηακέζνπ δηαπνιηηηζκηθήο θαη δηαθξαηηθήο 
ζπλεξγαζίαο, αμηνπνηώληαο ηνπο πόξνπο θαη ηελ εμηδαληθεπκέλε γλώζε ησλ δηάθνξσλ 
εηαίξσλ. 
 

Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα RESCUR ζα δεκηνπξγεζεί ζηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ 
θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ αλαγθώλ θαη πξνθιήζεσλ ησλ εηαίξσλ πνπ 
εκπιέθνληαη ζην project, δεηώληαο λα αλαπηπρζεί ζηνπο καζεηέο νη ζεκειηώδεο γλώζεηο 
θαη νη δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα μεπεξαζηνύλ ηέηνηεο πξνθιήζεηο ζηηο δσέο ησλ 
λέσλ ηεο Επξσπατθήο ¨Έλσζεο θαζώο ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα 
θαη ζέκαηα ςπρηθήο επεμίαο ηεο λενιαίαο. 
 

Τν project απηό ζηνρεύεη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ επάισησλ παηδηώλ όπσο 
είλαη αζίγγαλνη, παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο, παηδηά 
ραξηζκαηηθά, αιινδαπά παηδηά θαη παηδηά από άιιεο εζληθόηεηεο θαη πνιηηηζκνύο. 
 

Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζα δνθηκαζηεί πηινηηθά ζε έλα αξηζκό ζρνιείσλ ζε 
θάζε ρώξα πνπ ζπκκεηέρεη ζην πνιπεπίπεδν απηό project,  θαη ηα ηειηθά πξντόληα ηεο 
ζπλεξγαζίαο ησλ εηαίξσλ  ζα  είλαη  έλα εγρεηξίδην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη έλα 
εγρεηξίδην γηα ηνπο γνλείο.  

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ απεπζπλζείηε ή ζηείιεηε email ζηε   
matsopoulos@gmail.com 
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