
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ROADMAP

PORTUGAL

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΚΟΛΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
http://wholeschoolsociallabs.eu

SOCI@LL(592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN)
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Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται εκεί.
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Ο χάρτης του έργου στοχεύει στην υποστήριξη και 

επιτάχυνση των συστημικών αλλαγών προς πιο περιεκτικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και συστήματα εντός και γύρω 

από τα σχολεία. Ο χάρτης αυτός βασίζεται στα 

αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων 

που ανέπτυξαν οι κοινωνικοί εταίροι σε περιφερειακό, 

εθνικό και διακρατικό επίπεδο, θέτοντας τα θεμέλια για την 

εκστρατεία κοινωνικής δικτύωσης.
• Παρέχει μια επισκόπηση του προβλήματος και 

των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων που 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση στον τομέα της 

εκπαίδευσης και παρέχει την κατάσταση στην 

οποία θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει το 

κοινωνικό δίκτυο

• Συγκεντρώνει ένα σύνολο εμπνευσμένων και 

επιτυχημένων πρακτικών που σχετίζονται με τη 

μάθηση χωρίς αποκλεισμούς και την καινοτόμο 

εκπαίδευση στην Ευρώπη

• Περιγράφει τη στρατηγική και τη συνολική 

προσέγγιση για όσους ενδιαφέρονται να 

ξεκινήσουν μια εκστρατεία γύρω από τη χρήση 

ολόκληρης της σχολικής προσέγγισης και των 

κοινωνικών εργαστηρίων για σπορά, καλλιέργεια 

και προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσα και 

γύρω από τα σχολεία

• Υπογραμμίζει ένα σχέδιο δράσης για την 

κοινωνικό - αναπαραγωγικότητα σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα / πλαίσια

• Καθορίζει ορισμένες οριστικές συστάσεις για τη 

συνολική προώθηση της καινοτόμου ενταξιακής 

εκπαίδευσης

Ο ΧΑΡΤΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Το σχέδ ιο  δράσης SOCI@LL παρέχε ι  

λεπτομερε ίς  οδηγ ίες  γ ια  την 

αναπαραγωγ ιμότητα  της  στρατηγ ικής SOCI@LL 

κα ι  του  ε ικον ικού  κο ινωνικού  εργαστηρ ίου  σε  

άλλα πλα ίσ ια  κα ι  εκπα ιδευτ ικά  συστήματα  της  

ΕΕ. 1. ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

5. ΜΕΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ 

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Σχεδιάστηκε μια δομή με τέσσερις βασικούς πυλώνες και 

επισημάνθηκαν συστάσεις.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ

• Μια δομημένη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και των 

σχολείων που μοιράζονται τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ μέσω 

ολιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• Η χρήση της Τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών μπορεί 

να ευνοήσει τον περιεκτικό και πλήρη συμμετοχικό διάλογο μεταξύ 

των διαφόρων ενδιαφερομένων

• Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μαθητών για την αγωγή του 

πολίτη μέσω συνεργικής δράσης με την τοπική κοινωνία

• Βρείτε πραγματική εκπροσώπηση της διαφορετικότητας και του 

πλουραλισμού στις τοπικές συνεργασίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗ

• Η μάθηση χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να προωθηθεί μέσω 

ολιστικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων που βασίζονται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα

• Συνεργατικές προσεγγίσεις που θα συμπεριληφθούν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασίας μεταξύ βασικών 

παραγόντων

• Η ευελιξία και ο συν-σχεδιασμός ως βασικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• Ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση 

αναδυόμενων κοινωνικών προκλήσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

• Οι νέοι στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς 

μάθησης μέσα και γύρω από τα σχολεία

• Δέσμευση γονέων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω 

μιας προσέγγισης ολόκληρου του σχολείου

• Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης για τη "μέτρηση" των αλλαγών 

που προωθούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής ένταξης

• Δημιουργία χώρου και ευκαιριών για ανοιχτό διάλογο που 

σχετίζεται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

• Αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων ξεκινώντας 

από τις εκπαιδευτικές κοινότητες

• Ενσωμάτωση της πολυμορφίας και του πλουραλισμού ως βασικών 

συνιστωσών των μεθοδολογιών και προσεγγίσεων συν-

αποφάσεως χωρίς αποκλεισμούς

• Προώθηση μαθητοκεντρική προσέγγιση για την προώθηση της 

ενδυνάμωσης των νέων και τη διασφάλιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης

• Προσφορά τυπικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ως μέρος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σε τοπικό επίπεδο


