
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
SOCI@LL

www.wholeschoolsociallabs.eu 



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το έργο SOCI@LL (Κοινωνικά Εργαστήρια 
για Ολιστικά Σχολεία – Καινοτόμες και 
συμμετοχικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 
για την πολιτότητα και στην κοινωνική ένταξη) 
φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια παραδειγματική 
αλλαγή στον τρόπο που τα σχολεία και οι 
κοινότητες συνεργάζονται για την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης. Αυτό θα γίνει μέσα 
από την προαγωγή εργαλείων συμμετοχής και 
ενδυνάμωσης, τα οποία παρέχουν βιώσιμες και 
δημιουργικές λύσεις σχεδιασμένες από, με και 
για βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της 
προσέγγισης του ολιστικού σχολείου, καθώς και 
μέσα από τοπικά κοινωνικά εργαστήρια. 
Το έργο SOCI@LL είναι δομημένο στη βάση 
μιας συμμετοχικής μεθοδολογίας, η οποία 
αποτελείται από πέντε βήματα. Κάθε βήμα αυτής 
της αποστολής έχει ξεκάθαρους στόχους και 
αναμενόμενα βασικά αποτελέσματα. 
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1
ΒΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Θέτοντας τις βάσεις Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης 
και των αναγκών.
Αξιολόγηση και ανάδειξη βέλτιστων 
πρακτικών
Συνδημιουργία ενός χάρτη πορείας για 
επιτάχυνση των σχετικών αλλαγών.

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, 
καλές πρακτικές και χάρτης πορείας 
του έργου SOCI@LL.

2
3

Εμπλέκοντας βασικούς 
παράγοντες

Ενίσχυση της δέσμευσης και του 
αισθήματος ευθύνης των ενδιαφερόμενων 
μερών 
Προώθηση της κοινής μάθησης, της 
ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας.

Ανοιχτές συνεργασίες και συνεργατική 
μεθοδολογική προσέγγιση.

Παρέχοντας 
καινοτόμους 
εκπαιδευτικούς πόρους

Ανάπτυξη, έλεγχος και βελτιστοποίηση 
ενός εγχειριδίου για διευθυντές 
σχολείων και ενός εγχειριδίου για 
εκπαιδευτικούς.

Εγχειρίδιο για διευθυντές σχολείων για τη 
δημιουργία και συντήρηση πολιτισμικά 
ευαίσθητων και χωρίς αποκλεισμούς 
συστημάτων μέσα και γύρω από τα 
σχολεία.
Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς για την 
προαγωγή της  παιδαγωγικής καινοτομίας 
στο αναλυτικό πρόγραμμα και την ενίσχυση 
της διαπολιτισμικής μάθησης μέσα και έξω 
από την τάξη.

4
5 Χτίζοντας ένα ζωντανό 

εικονικό κοινωνικό 
εργαστήρι

Δημιουργία ενός εικονικού εργαστηρίου 
SOCI@LL

Εικονικό Κοινωνικό Εργαστήρι για 
διεπιστημονική συνεργασία και 
ευκαιρίες συμμετοχικής μάθησης.

Παρέχοντας καινοτόμα 
εργαλεία καθοδήγησης

Ανάπτυξη, έλεγχος και βελτιστοποίηση 
εργαλείων καθοδήγησης για τις τοπικές 
αρχές.

Εργαλεία καθοδήγησης για τις 
τοπικές αρχές, για τη δημιουργία και 
προώθηση βιώσιμων διεπιστημονικών 
πλατφόρμων κοινωνικής ένταξης.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Το SOCI@LL είναι ένα έργο που έχει δημιουργηθεί από, με και για τα σχολεία, τις σχολικές κοινότητες, 
τις τοπικές αρχές, τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικούς εμπειρογνώμονες. Μια σύμπραξη 
14 οργανισμών (από την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Ιταλία) είναι οργανωμένη σε 
εθνικά δίκτυα, διασφαλίζοντας ότι σε κάθε χώρα εταίρο συμμετέχει τουλάχιστον ένα σχολείο, μια 
τοπική αρχή και ένας επιστημονικός εταίρος. Σε αυτή τη σύμπραξη, οι εταίροι εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των τελικών αποδεκτών, τις ανάγκες και τις προσδοκίες, διασφαλίζοντας (μέσα από 
μια συνεργατική προσέγγιση που εμπλέκει τους τελικούς αποδέκτες κατά τη διάρκεια του έργου) 
ότι οι πόροι είναι χρήσιμοι, σημαντικοί και βιώσιμοι.
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ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Μ Α Θ Η Τ Ε Σ

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι 

Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ

Θα μάθουν μέσα από πολιτισμικά ευαίσθητα αναλυτικά 
προγράμματα, βασισμένα σε καινοτόμες και ολιστικές 
προσεγγίσεις

Θα ενισχύσουν τη δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς 
κουλτούρα τους, δίνοντας αξία στη διαφορετικότητα 
εντός και γύρω από αυτά και προωθώντας την ενεργό 
συμμετοχή ΟΛΩΝ.

Θα ενισχύσουν τις κοινωνικο-εκπαιδευτικές και 
διαπολιτισμικές τους ικανότητες και θα αποκτήσουν νέες 
μεθόδους για κινητοποίηση ΟΛΩΝ των μαθητών

Θα δημιουργήσουν και θα διατηρήσουν διεπιστημονικές 
συμμαχίες και ισχυρότερες συνεργασίες με σχολεία και 
παράγοντες της εκπαίδευσης και της ένταξης..
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Χάρη στη σύνθεση της σύμπραξης στη βάση μιας 
τριαδικής δομής, όλοι οι εταίροι συνεισέφεραν 
την τεχνογνωσία, την πείρα και τις γνώσεις 
τους σχετικά με το τοπικό τους πλαίσιο, 
χαρτογραφώντας το τρέχον τοπίο όσον αφορά 
το νομικό πλαίσιο, τις στατιστικές τάσεις και τις 
υφιστάμενες πρακτικές μέσα και γύρω από τα 
σχολεία στην Κύπρο, την Ιταλία, την Πολωνία 
και την Πορτογαλία. Αναπτύχθηκαν συνολικά 
τέσσερις εθνικές εκθέσεις, οι οποίες παρείχαν τη 
βάση  για μια συγκριτική διακρατική οπτική. 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Σε μια δευτερογενή έρευνα η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση του νομικού πλαισίου της κάθε χώρας 
εταίρου, τις εθνικές τάσεις στον τομέα της καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και τις 
βασικές πρωτοβουλίες σε σχετικά ζητήματα.

Σε επιλεγμένες βασικές αναφορές και πηγές, οι οποίες αναλύθηκαν στο πλαίσιο μιας βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης.

Σε διάφορες συμμετοχικές μεθόδους πρωτογενούς έρευνας, συμπεριλαμβανομένων ερωτηματολογίων 
(που απευθύνθηκαν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων), ομάδων εστίασης 
(εμπλέκοντας τις τοπικές κοινότητες και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της προσέγγισης του 
ολιστικού σχολείου) και ημιδομημένων συνεντεύξεων (με ειδικούς από τον τομέα της εκπαίδευσης και 
της κοινωνικής ένταξης).

Βασικά αριθμητικά δεδομένα από την έρευνα του έργου SOCI@LL:

Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζονται επίσης τα βασικά ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις 
που προκύπτουν από την έρευνα.

15 καλές πρακτικές

50+ ειδικοί 
στους τομείς της 
εκπαίδευσης και 
της κοινωνικής 

ένταξης 
συμμετείχαν σε 

συνέντευξη

50+ λήμματα 
στον κατάλογο 
των σχετικών 

αναφορών

~450 μαθητές, 
εκπαιδευτικοί 
και διευθυντές 

σχολείων 
συμμετείχαν σε 

ερωτηματολόγια
 

Πλήρης 
χαρτογράφηση 

των εθνικών 
πλαισίων και 

τάσεων

80+  βασικοί 
φορείς από τη 

σχολική και 
την ευρύτερη 

κοινότητα 
συμμετείχαν σε 

ομάδες εστίασης

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL

O Η παγκόσμια έκθεση σχετικά με την παρούσα κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της επισκόπησης 
της παρούσας κατάστασης της κάθε χώρας και αποτελεί μια πληροφοριακή και στέρεη βάση για την 
ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και για την κατανόηση των μέτρων, των εργαλείων και των πολιτικών 
που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων μέσα και έξω από 
τα σχολεία. Η έκθεση βασίζεται:
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών και οι προκλήσεις σχετικά με τις διατομεακές πολιτικές 
της ΕΕ

Προσέγγιση της ένταξης παρά της αφομοίωσης στη νομοθετική αναθεώρηση του εκπαιδευτικού 
τομέα

Η προώθηση της διαφορετικότητας παρά της ομοιογένειας είναι η νέα προσέγγιση στην 
εκπαιδευτική καινοτομία

Οι βασικές αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα στόχευαν στις ανάγκες των ολοένα και πιο 
πολυπολιτισμικών τάξεων

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι ένα θέμα που χρήζει συνεχούς προσοχής και ειδικών 
μέτρων, ώστε να μειωθούν τα ποσοστά εγκατάλειψης, ειδικά μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Χρειάζεται να δημιουργηθεί μια κουλτούρα δεκτικότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας η 
οποία να ενισχύει τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ

Τα ευρήματα της δευτερογενούς έρευνας που έγινε στις χώρες εταίρους του έργου SOCI@LL τονίζουν 
την αλλαγή της φυσιογνωμίας της ευρωπαϊκής κοινωνίας, αμφισβητώντας έτσι το υφιστάμενο 
πλαίσιο του συστήματος της ΕΕ και των πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης. Χρειάζεται, ειδικά 
για τους νέους, ένα νέο παράδειγμα βασισμένο σε μια κουλτούρα αποδοχής, το οποίο να εκτιμά 
τη διαφορετικότητα και τον πλουραλισμό και στο οποίο να ενισχύεται όχι η αφομοίωση και η 
ομοιογένεια αλλά η ένταξη των νεαρών μεταναστών. Οι τάξεις γίνονται όλο και πιο πολιτισμικές 
και χρειάζεται να δημιουργηθεί μια μαθητοκεντρική προσέγγιση με τη συμβολή διάφορων μερών. 

Η προαγωγή της ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ειδικά για τους πιο ευάλωτους 
αποδέκτες, έχει διασφαλιστεί τα τελευταία χρόνια με μια τεράστια νομοθετική αναθεώρηση, η οποία 
στοχεύει στην εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον 
μεταβαλλόμενο χαρακτήρα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Ωστόσο, η εφαρμογή της είναι ένα θέμα 
για το οποίο χρειάζεται ακόμη δουλειά. Είναι απαραίτητο να εμπλακεί όλο το σχολείο και η τοπική 
κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και εμπεριστατωμένη διαδικασία 
κοινωνικής ένταξης μέσα και έξω από τις τάξεις, μέσα από την αύξηση των πόρων και των εργαλείων, 
καθώς και μέσα από τη βελτίωση των ικανοτήτων που χρειάζονται για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού. Η πληθώρα των μαθησιακών αναγκών, οι οπτικές του φύλου και οι κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στη δημιουργία 
ενός σχολείου χωρίς αποκλεισμούς, σε όλες τις χώρες.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η σημασία της ενίσχυσης της ενεργούς πολιτότητας των νέων στην κοινωνική τους ένταξη.

Ενδυνάμωση του σχολικού προσωπικού για πιο καινοτόμα και χωρίς αποκλεισμούς προγράμματα.

Οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο στα σχολεία, διευκολύνοντας τις ίσες ευκαιρίες 
για όλους.

Περαιτέρω προώθηση της μαθητοκεντρικής προσέγγισης και της προσέγγισης βάσει αναγκών.

Πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για αξιολόγηση καινοτόμων καλών πρακτικών.

Ενίσχυση της συστηματικής συνεργατικής προσέγγισης για την ενδυνάμωση των νέων και την 
παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.

Η φυσιογνωμία των 
σύγχρονων κοινωνιών 

και οι προκλήσεις 
για τις διατομεακές 

πολιτικές της ΕΕ

Το παράδειγμα  “ένταξη αντί  
αφομοίωση” στη νομοθετική 
αναθεώρηση του εκπαιδευτικού 
τομέα 

Η καινούρια 
προσέγγιση στον τομέα 

της εκπαιδευτικής 
καινοτομίας προωθεί τη 

διαφορετικότητα αντί 
την ομοιογένεια

• Ανάγκη για βασικές αλλαγές στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα,οι οποίες να 
καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες της 
τάξης που γίνονται όλο και πιο ποικίλες

• Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
είναι ένα ζήτημα που απαιτεί συνεχή 
προσοχή και ειδικά μέτρα, ώστε να 
μειωθούν τα ποσοστά εγκατάλειψης.

• Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
κοινωνικοικονομικές ανισότητες και 
η άνιση πρόσβαση στις ευκαιρίες 

Ανάγκη δημιουργίας 
μιας κουλτούρας 

αποδόχής και 
διαφορετικότητας 

που να προωθεί τις 
θεμελιώδεις αξίες της 

ΕΕ

Τ Α  Κ Υ Ρ Ι Α  Σ Η Μ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Γ Ε Ν Ο Υ Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  S O C I @ L L
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Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση τόσο σε κρατικό επίπεδο (από την κάθε χώρα 
εταίρο) όσο και σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο (για άλλες χώρες της ΕΕ), η οποία είχε ως στόχο να 
διερευνήσει την παρούσα κατάσταση αναφορικά με τα σχετικά ζητήματα και να συντάξει μια βάση 
δεδομένων με τις πιο πρόσφατες και σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. Τα θέματα αφορούσαν 
καινοτόμες πρακτικές για την ένταξη των νέων μέσα και γύρω από τα σχολεία, καινοτόμες μεθόδους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, πολιτισμικά ευαίσθητα αναλυτικά προγράμματα, 
ενδυνάμωση των ευάλωτων νέων στο επίπεδο της κοινότητας, προώθηση της ισότητας στο πλαίσιο 
της αυξανόμενης διαφορετικότητας στα σχολεία, την ενεργό πολιτότητα και συμμετοχή των νέων 
στο επίπεδο της κοινότητας, στρατηγικές συνεργασίες με σχολεία στο επίπεδο της κοινότητας και 
επιτυχημένες συνεργατικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων.

ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ SOCI@LL
(Κύπρος, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία)

 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Τα βασικά ευρήματα έχουν ως εξής:

Η σημασία της ενίσχυσης της ενεργούς 
πολιτότητας των νέων για την κοινωνική 

τους ένταξη

Επέκταση των ανοιχτών και ευέλικτων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ενδυνάμωση του σχολικού προσωπικού 
για πιο καινοτόμα και χωρίς 
αποκλεισμούς προγράμματα

Πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων για αξιολόγηση 
καινοτόμων καλών πρακτικών

Προώθηση της μαθητοκεντρικής 
προσέγγισης και της προσέγγισης βάσει 

αναγκών

Ενίσχυση της συστηματικής 
συνεργατικής προσέγγισης για την 

ενδυνάμωση των νέων και την παροχή 
ποιοτικής εκπαίδευσης

Ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στα σχολεία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ/ΔΙΕΘΝΏΣ



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι μαθησιακές ανάγκες και προτεραιότητες δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις υφιστάμενες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Η ανάγκη για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια πιο ολιστική 
μεθοδολογία

Οι ανισότητες των φύλων υποτιμούνται και δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς

Θα πρέπει να αρχίσουν πιο ολοκληρωμένα και δομημένα προγράμματα με τα σχολεία και τις γύρω 
κοινότητες

Θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρος για διάλογο και συνεργασία μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών

Η τεχνολογία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ομότιμη μάθηση και στον από 
κοινού σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος

Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα λειτουργικό πλαίσιο κατά του εκφοβισμού σε όλα τα σχολεία στο 
πλαίσιο της κοινότητας

Εξακολουθούν να υπάρχουν βασικές ανισότητες λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης

Η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται συχνά ως περιορισμός και όχι ως πόρος για ανάπτυξη της 
κοινωνίας

Θα πρέπει να προωθηθεί μια κουλτούρα αποδοχής και ολιστικής ένταξης η οποία να αντιμετωπίζει 
την ξενοφοβία και την ομοφοβική συμπεριφορά

Τα ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πολυπολιτισμικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες κινητικότητας/ανταλλαγής

Η συμμετοχή των γονιών στο σχολείο πρέπει να ενισχυθεί, ενώ πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό 
γραφείο βοήθειας για αλλοδαπούς γονείς

Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις κοινωνικές προκλήσεις (πολυπολιτισμικές τάξεις, τεχνολογία, ευέλικτα και 
μαθητοκεντρικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.)

Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών της σχολικής κοινότητας 
(έρευνα «μέσα στα σχολεία»: έρευνες και ομάδα εστίασης στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας) 
και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών από τους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής 
ένταξης (έρευνα ‘γύρω από τα σχολεία’: ημιδομημένες συνεντεύξεις και ομάδα εστίασης με 
ειδικούς/σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη). Στην Ιταλία, η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε «εις 
διπλούν» σε δύο περιφέρειες, με τη συμμετοχή τριών εταίρων στην κάθε μία. Η πρωτογενής έρευνα 
περιλαμβάνει συνολικά 447 συμμετέχοντες στα ερωτηματολόγια, 54 ημιδομημένες συνεντεύξεις 
και 10 ομάδες εστίασης (5 με μέλη της σχολικής κοινότητας και 5 με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) 
στις οποίες συμμετείχαν 83 άτομα.



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο μέσα όσο και γύρω από τα σχολεία που συμμετείχαν 
στο έργο SOCI@LL έδειξε ότι χρειάζονται νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτομίες όσον αφορά τα 
αναλυτικά προγράμματα, οι οποίες να καταπολεμούν τις ανισότητες και να ενισχύουν τις συνεργατικές 
μεθοδολογίες. Μια δομημένη σύμπραξη σε επίπεδο κοινότητας θα μπορούσε να βοηθήσει στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος κατά του εκφοβισμού, εμπλέκοντας ένα ευρύ δίκτυο σχολείων. Τα ζητήματα φύλου, οι 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η πολιτισμική διαφορετικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι 
τα βασικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την καταπολέμηση των διακρίσεων, των ανισοτήτων 
και την προώθηση των ακαδημαϊκών και προσωπικών επιτυχιών στο σχολείο. Περιθώριο βελτίωσης υπάρχει 
και στη συμμετοχή των γονιών, με τη δημιουργία ενός γραφείου βοήθειας για αλλοδαπούς γονείς. Η συνεχής 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 
κοινωνικές προκλήσεις (πολυπολιτισμικές τάξεις, τεχνολογία, ευέλικτα και μαθητοκεντρικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, κ.λπ.) και να εφαρμόσουν ευέλικτες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ικανοποίηση της 
διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής ζήτησης.

ΜΕΘΟΔΟΣ/ΣΤΟΧΟΣ

Μ α θ η τ έ ς

Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί

Δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς

Σ χ ο λ ι κ ή  κ ο ι ν ό τ η τ α

Σ χ ε τ ι κ ά  ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν α  μ έ ρ η

Ε ι δ ι κ ο ί  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η

Ε ι δ ι κ ο ί  σ τ η ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  έ ν τ α ξ η

ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΏΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL 

CΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ:

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Ανάγκη για περισσότερες 
διαπολιτισμικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες κινητικότητας.
Ο εκφοβισμός θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με κατάλληλα 
προγράμματα παρέμβαση και 
διαμεσολάβησης.
Μαθητοκεντρική προσέγγιση και 
κοινός σχεδιασμός.

Δυσκολία  στην εφαρμογή των 
αξιών της κοινωνικής ένταξης.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός 
εξακολουθεί να είναι ένα ευαίσθητο 
και αμφιλεγόμενο ζήτημα.
Περισσότερος χώρος για τη 
συμμετοχή των γονιών

Ανάγκη για περισσότερη 
εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την 
κοινωνική ένταξη.
Ενίσχυση της ενεργούς 
πολιτότητας των μαθητών.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συνδυασμός δραστηριοτήτων τυπικής και μη 
τυπικής μάθησης.
Πιο ολοκληρωμένες στρατηγικές για τις 
δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας.
Προώθηση ανοιχτών αναλυτικών 
προγραμμάτων για τον από κοινού σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών μεθόδων

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φτωχή υλοποίηση πολτικών χωρίς 
αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες.
Αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων.  
Κοινωνικό στάτους και γεωγραφικές διαφορές 
ως παράγοντες διακρίσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κουλτούρα αποδοχής και ολιστική προσέγγιση 
της ένταξης.
Προβλήματα ένταξης για διαφορετικές 
πολιτισμικές ομάδες.
Ξενοφοβία και διακρίσεις υπό την επίδραση των 
ΜΜΕ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων 
μέσω της τεχνολογίας.
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών.
Προώθηση του διαλόγου στα σχολεία.

CΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΓΟΝΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ύπαρξη διαφορών ως προς την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
Η θρησκεία ως παράγοντας 
διακρίσεων.
Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 
με την προσέγγιση της ομότιμης 
μάθησης.

Προγράμματα κατά του 
εκφοβισμού σε συνεργασία με 
την τοπική κοινότητα.
Ανάγκη για σχέδιο υποδοχής 
των ξένων μαθητών.
Συνεργατική μάθηση μέσω της 
τεχνολογίας.

Η σεξουαλικότητα και η 
ομοφυλοφιλία εξακολουθούν 
να είναι θέματα ταμπού.
Ανάπτυξη ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών για ενίσχυση 
του σημαντικού τους ρόλου.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το σχολικό περιβάλλον αντικατοπτρίζει το 
κοινωνικό περιβάλλον· επομένως, τα κοινωνικά 
προβλήματα και τα προβλήματα της τοπικής 
κοινότητας μεταφράζονται και συνυπάρχουν 
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στους τομείς της 
μετανάστευσης, των κοινωνικοοικονομικών 
δυσκολιών και των στερεοτύπων φύλου, αφού 
τα ζητήματα αυτά καθρεφτίζονται τόσο εντός 
του σχολείου όσο και εντός των ευρύτερων 
κοινοτήτων. Οι πιο ευάλωτες ομάδες που 
επισημάνθηκαν στην έκθεση είναι οι μαθητές 
με αναπηρίες, με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 
με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό στάτους, 
από μειονότητες ή από την ΛΟΑΤΙ κοινότητα. 
Αυτοί οι μαθητές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
περιθωριοποίησης, αποτυχίας ή πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Καινοτόμα Αναλυτικά 
Προγράμματα

Εκπαιδευτικό Δίκτυο Νέο Παράδειγμα

Ανάγκη για ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών, ώστε να 
μπορούν να ανταποκριθούν 
στις κοινωνικές προκλήσεις 
(πολυπολιτισμικές τάξεις, 
τεχνολογία, μαθητοκεντρικά 
και ευέλικτα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, κ.λπ.).
Τα ευέλικτα εκπαιδευτικά 
προγράμματα θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες κινητικότητας.
Ανάγκη για εφαρμογή ενός 
λειτουργικού πλαισίου 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού 
στο επίπεδο του σχολείου/της 
κοινότητας.

Πιο δομημένη συνεργασία 
ανάμεσα στα σχολεία και τις 
γύρω κοινότητες.
Περισσότερος χώρος για 
διάλογο και συνεργασία 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές.
Βελτίωση της συμμετοχής 
των γονιών και δημιουργία 
γραφείου βοήθειας για 
αλλοδαπούς γονείς.

Εκτεταμένη προώθηση μιας 
κουλτούρας αποδοχής και μιας 
προσέγγισης βασισμένης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
Μια ολιστική προσέγγιση 
στην εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς και όχι 
μεμονωμένες πρωτοβουλίες.
Η τεχνολογία θα μπορούσε να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στη μάθηση από μαθητή σε 
μαθητή και στον από κοινού 
σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, ενισχύοντας 
την ενεργό πολιτότητα των 
νέων.

Για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια, οι σχολικές κοινότητες, μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες και 
τις τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο, σταθερό 
και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για κάθε μαθητή. Κάποιες από τις εμπνευσμένες πρακτικές 
που επισημάνθηκαν από την έρευνα εστιάζουν στις προσωπικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των 
μαθητών, τοποθετώντας τους με αυτό τον τρόπο στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες τους, παράλληλα με την ενθάρρυνση της ενεργούς 
τους πολιτότητας, είναι κρίσιμης σημασίας ώστε αυτοί οι μαθητές να εσωτερικεύσουν αξίες και 
στάσεις που προάγουν τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση. 
Οι χώρες που συμμετέχουν εργάζονται για τη δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς 
και την εφαρμογή πολιτικών που διασφαλίζουν ολοκληρωμένους και συνεκτικούς κανονισμούς, 
παρέχοντας έτσι μια συστηματική απάντηση στα προβλήματα. Ωστόσο, απαιτούνται  και άλλες 
αλλαγές.
Οι εισηγήσεις που προκύπτουν από την έρευνα του έργου SOCI@LL μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
στους εξής τρεις θεματικούς πυρήνες:

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL 



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ/ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Συντονιστής έργου

ΠΟΛΩΝΙΑ

Συνεργαζόμενος εταίρος

ΚΥΠΡΟΣ

Συνεργαζόμενος εταίρος

Συνεργαζόμενος εταίρος
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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www.wholeschoolsociallabs.eu 


