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Το έργο SOCI@LL έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης EACEA/07/2017 – Βασική
Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής (Κοινωνική Ένταξη μέσω της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και της νεολαίας). Το παρόν έργο (592254-EPP-1-2017-1-PT- EPPKA3-IPI-SOCIN) έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το παρόν έργο έχει
χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Το έργο SOCI@LL θα αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν και συνεργάζονται
τα σχολεία και οι κοινότητες, ώστε να δημιουργήσει καινοτόμες
προσεγγίσεις κοινωνικής ένταξης. Για να πραγματοποιήσει το όραμα αυτό,
το έργο θα παράγει δημιουργικές και βιώσιμες λύσεις σχεδιασμένες από, με
και για βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της προσέγγισης του
ολιστικού σχολείου και μέσα από τοπικά κοινωνικά εργαστήρια.

ΤΑ 5 ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΒΗΜΑ 1: ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
• Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης και των αναγκών
• Αξιολόγηση και ανάδειξη καλών πρακτικών
• Συνδημιουργία ενός χάρτη πορείας για επιτάχυνση των σχετικών αλλαγών
ΒΗΜΑ 2: ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
• Ενίσχυση της δέσμευσης και του αισθήματος ευθύνης των ενδιαφερόμενων
μερών
• Προώθηση της κοινής μάθησης, της ανταλλαγής εμπειριών και της
συνεργασίας
ΒΗΜΑ 3: ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
• Ανάπτυξη, έλεγχος και βελτιστοποίηση ενός εγχειριδίου για διευθυντές
σχολείων και ενός εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς
ΒΗΜΑ 4: ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
• Ανάπτυξη, έλεγχος και βελτιστοποίηση εργαλείων καθοδήγησης για τις τοπικές
αρχές
ΒΗΜΑ 5: ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
• Δημιουργία ενός εικονικού εργαστηρίου SOCI@LL

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ θα μάθουν μέσα από πολιτισμικά ευαίσθητα αναλυτικά προγράμματα,
βασισμένα σε καινοτόμες και ολιστικές προσεγγίσεις.
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ θα ενισχύσουν τις κοινωνικο-εκπαιδευτικές και διαπολιτισμικές τους
ικανότητες και θα αποκτήσουν νέες μεθόδους για κινητοποίηση ΟΛΩΝ των μαθητών
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ θα ενισχύσουν τη δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα τους,
δίνοντας αξία στη διαφορετικότητα εντός και γύρω από αυτά και προωθώντας την ενεργό
συμμετοχή ΟΛΩΝ.
ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ θα δημιουργήσουν βιώσιμες διεπιστημονικές συμμαχίες και ισχυρότερες
συνεργασίες με σχολεία και παράγοντες της εκπαίδευσης και της ένταξης.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, καλές πρακτικές και χάρτης του
έργου SOCI@LL
Ανοιχτές συνεργασίες και συνεργατική μεθοδολογική προσέγγιση
Εγχειρίδιο για διευθυντές σχολείων, για τη δημιουργία πολιτισμικά
ευαίσθητων και βιώσιμων συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς, μέσα και
γύρω από τα σχολεία
Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς, για την προαγωγή της παιδαγωγικής
καινοτομίας και καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων. καθώς και για
την ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης μέσα και έξω από την τάξη
Εργαλεία καθοδήγησης για τις τοπικές αρχές, για τη δημιουργία και
προώθηση βιώσιμων διεπιστημονικών πλατφόρμων κοινωνικής ένταξης
Εικονικό Κοινωνικό Εργαστήρι για διεπιστημονική συνεργασία και
ευκαιρίες συμμετοχικής μάθησης

