ΑΚΟΛΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Ιστοσελίδα έργου: http://wholeschoolsociallabs.eu
Διαδυκτιακή πύλη: https://lab-social.eu/
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Το έργο SOCI@LL(592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN)
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία του έργου στοχεύουν στην
ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και στη
δημιουργία
πολιτισμικά
ευαίσθητων
και
χωρίς
αποκλεισμούς συστημάτων μέσα και γύρω από τα σχολεία.
Τα
εκπαιδευτικά
εργαλεία
περιλαμβάνουν:
δύο
εργαλειοθήκες (εργαλειοθήκη για διευθυντές σχολείων και
εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς) καθώς και δύο
επιπρόσθετα μαθήματα για όσους θέλουν να μάθουν πώς
να εφαρμόζουν τις εργαλειοθήκες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Εργαλειοθήκη για τους διευθυντές σχολείων για το
πώς
να
δημιουργήσουν
και
διατηρήσουν
πολιτιστικά ευαίσθητα και χωρίς αποκλεισμούς
συστήματα μέσα και γύρω από τα σχολεία. Σύνολο
τριών εγγράφων που θα χρησιμοποιηθούν από
τους διευθυντές σχολείων και τις ομάδες
διαχείρισης σχολείων που εμπλέκουν τους
εκπαιδευτικούς και την υπόλοιπη σχολική
κοινότητα για την προώθηση των περιεκτικών και
δημοκρατικών μαθησιακών περιβαλλόντων στα
σχολεία.
Εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτικούς για να
ωθήσουν και να θέσουν στην πράξη το πρόγραμμα
μαθημάτων και την παιδαγωγική καινοτομία και την
προώθηση πολυπολιτισμικής μάθησης μέσα και έξω
τάξη. Σύνολο τριών εγγράφων με βοηθήματα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς
μαζί με τους μαθητές τους σε διαφορετικά πλαίσια
για την προώθηση περιεκτικών και δημοκρατικών
μαθησιακών περιβαλλόντων στις σχολικές τους
τάξεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ένα πρόγραμμα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εκπαιδευτικών
εργαλείων είναι διαθέσιμο για την προώθηση της δημιουργίας ικανοτήτων
άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για να χρησιμοποιήσουν τα καινοτόμα
και συνεργατικά μοντέλα.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κάθε ένα από τα εργαλεία αποτελείται από ένα σύνολο
ηλεκτρονικών εγγράφων (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον
υπολογιστή ή να εκτυπωθούν) που διατίθενται για δωρεάν λήψη
μέσω του ιστότοπου SOCI@LL και του διαδικτυακού hub*. Κάθε
έγγραφο περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους βοηθημάτων, όπως
ερωτηματολόγια, δραστηριότητες, παρουσιάσεις PowerPoint για
τους εκπαιδευτικούς για να τις χρησιμοποιούν στις τάξεις κλπ.
Όλο το υλικό που συμπεριλαμβάνεται στα βοηθήματα είναι
διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά,
Πολωνικά και Πορτογαλικά.
* Το διαδικτυακό SOCI@LL hub είναι μια πλατφόρμα όπου οι
εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές σχολείων και άλλοι ενδιαφερόμενοι
φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν για να χρησιμοποιήσουν τα
εργαλεία, να συμπληρώσουν διαδικτυακά ερωτηματολόγια για να
παρακολουθούν την πρόοδο τους και να συμμετάσχουν σε ομάδες
συζήτησης. Εγγραφείτε και συμμετέχετε!

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Κατευθυντήριες γραμμές για σχολεία χωρίς αποκλεισμούς:
Στρατηγικές, Εργαλεία και μέθοδοι που οι διευθυντές σχολείων
μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη για να προωθήσουν τα
περιβάλλοντα μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατικά
μέσα στα σχολεία·
Εγχειρίδιο: βήμα-βήμα μεθοδολογία και δραστηριότητες για
την οργάνωση της λεγόμενης εβδομάδας SOCI@LL, πρόγραμμα
δραστηριοτήτων που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του
σχολείου και ολόκληρης της μαθησιακής κοινότητας με σχολεία
χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατικά σχολεία·
Υποστηρικτικά βοηθήματα για την εβδομάδα SOCI@LL:
υποστηρικτικά βοηθήματα για την υλοποίηση ενός συνόλου
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας SOCI@LL.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Κατευθυντήριες γραμμές για μια σχολική τάξη χωρίς
αποκλεισμούς: Στρατηγικές, Εργαλεία και μέθοδοι για την
προώθηση
περιεκτικών
και
δημοκρατικών
μαθησιακών
περιβαλλόντων μέσα στις σχολικές τάξεις, χρησιμοποιώντας πιο
πολιτιστικά ευαίσθητα θέματα και καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις.
Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού: Οδηγός Μαθημάτων για τον
εορτασμό της διαφορετικότητας και την αναβάθμιση των
πολυπολιτισμικών ικανοτήτων.
Φάκελος εκπαιδευτικού με υποστηρικτικά βοηθήματα για τη
διευκόλυνση της χρήσης του εγχειριδίου:

