
   

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #3 

SOCI@LL has been approved under the EACEA/07/2017 call - Key Action 3: Support for policy reform (Social inclusion through education, training and 

youth). This project (592254-EPP-1-2017-1-PT- EPPKA3-IPI-SOC-IN) has been funded with support from the European Commission. This document reflects 

the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ 
Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι εταίροι συναντήθηκαν στη Φλωρεντία για την 3η 
συνάντηση του έργου και σχεδίασαν την επόμενη φάση που συνδέεται με την πιλοτική 
εφαρμογή των κοινωνικών πόρων σε πραγματικές ρυθμίσεις. Η συνάντηση αυτή, που 
φιλοξενήθηκε από το OXFAM της Ιταλίας, συγκέντρωσε συμμετέχοντες από τις 15 
οργανώσεις εταίρων και διοργανώθηκε μαζί με δύο προγράμματα χωρητικότητας που 
απευθύνονται σε σχολεία (διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικούς) και τοπικές αρχές. 
Τα μαθήματα αυτά αποσκοπούσαν στην υποστήριξη των εταίρων στην υλοποίηση των 
εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Τα τρία εργαλεία που είναι τώρα 
έτοιμα για δοκιμές θα παρουσιαστούν και θα διαδοθούν σε εκδηλώσεις που 
λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία κατά τη 
διάρκεια του Οκτωβρίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πότε θα διοργανωθεί 
η εκδήλωση στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ SOCI@LL ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Δύο εργαλειοθήκες θα δοκιμαστούν στα πέντε σχολεία που συνεργάζονται για το έργο 
SOCI@LL και άλλα ενδιαφερόμενα σχολεία που είναι πρόθυμα να πιλοτάρουν τους πόρους 
του έργου, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και 
Πορτογαλικά. Η δοκιμή θα εκτελείται κατά τη διάρκεια 2019/2020 και θα καλύψει το 
σύνολο εργαλείων για τους διευθυντές σχολείων (που αποτελείται από κατευθυντήριες 
γραμμές για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, ένα βήμα-προς-βήμα προσέγγιση για την 
οργάνωση της εβδομάδας SOCI@LL και μια σειρά από ιδέες για πιθανές δραστηριότητες 
για την υλοποίηση της με τη σχολική κοινότητα), καθώς και το εγχειρίδιο για τους 
εκπαιδευτικούς (που αποτελείται από κατευθυντήριες γραμμές για τις ενταξιακές τάξεις, 
ένα εγχειρίδιο για να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη και τη διεύθυνση θέματα που 
σχετίζονται με την ιθαγένεια της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών φάκελο με τα υλικά 
για την υποστήριξη της εφαρμογή του εγχειριδίου). Η δοκιμή και των δύο εργαλείων θα 
υποστηρίζεται διαδικτυακά από την πλατφόρμα (www.lab-social.eu).  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ Η ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΆ ΣΑΣ 
Η τρίτη εργαλειοθήκη, διαθέσιμη και σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά και 
Πορτογαλικά), απευθύνεται στις τοπικές αρχές και αντιστοιχεί σε μια μεθοδολογία που θα καθοδηγήσει τη 
δημιουργία, την ενίσχυση και τη συντήρηση των κοινωνικών εργαστηρίων.  
Σε λειτουργικό επίπεδο, αυτά τα εργαστήρια είναι κοινότητες τοπικών φορέων που συνεργάζονται για να 1) 
καθορίζουν τις σχετικές τοπικές/περιφερειακές ή εθνικές προκλήσεις που σχετίζονται με την κοινωνική 
ένταξη και την ενταξιακή εκπαίδευση,2) περιλαμβάνουν φορείς που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία 
θετικών αλλαγών, 3) πρωτότυπες λύσεις που χρησιμοποιούν προσεγγίσεις συν-σχεδιασμού, 4) δοκιμαστικές 
λύσεις συμφωνημένες σε πραγματικές ρυθμίσεις και 5) συλλογή αποτελεσμάτων και μεταφορά μαθημάτων 
μάθησης, επανεκκινώντας τη διαδικασία με μια νέα συνδεδεμένη πρόκληση ή την ίδια πρόκληση και νέες 
πιθανές λύσεις. 
Οι πέντε τοπικές αρχές του έργου SOCI@LL θα διευθύνουν κοινωνικά εργαστήρια σε τοπικό επίπεδο 
(Matosinhos – PT, Palermo – IT, Florence – IT, Ząbki – PL και Άγιος Αθανάσιος – CY). Στα εργαστήρια αυτά 
καλούνται να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής ένταξης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρείτε περισσότερα. 

http://www.lab-social.eu/

