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Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες μπορούν να συμπληρώσουν το online form για να 
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες ή/και επικοινωνία με την ομάδα έργου. Μάθετε περισσότερα για το τελικό συνέδριο στο channels. 

Ένας μικρός αποχαιρετισμός... αλλά κοιτάζοντας μπροστά! 
Το έργο Soci@ll λήγει επίσημα τον Μάιο του 2021. Μετά από από τρία και πλέον χρόνια κοινών προσπαθειών και συνεργασίας μεταξύ εταίρων από την 
Πορτογαλία, την Κύπρο, την Πολωνία και την Ιταλία, η κοινοπραξία Soci@ll αισθάνεται περήφανη και ενθουσιασμένη για την πορεία που διανύθηκε. Η 
προτεινόμενη προσέγγιση Whole School Social Labs διαδόθηκε μέσα από ένα σύνολο νέων πληροφοριών, εμπνευσμένων πρακτικών, πόρων για 
εκπαιδευτικούς, σε διευθυντές σχολείων και σε τοπικές αρχές, σε έναν διαδικτυακό εικονικό κόμβο και σε μια σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που 
ενέπλεξαν σχολικές κοινότητες (μαθητές, εκπαιδευτικούς, άλλο προσωπικό, διευθυντές σχολείων) και τοπικές κοινότητες (τοπικές αρχές, σχετικούς φορείς) 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα εφαρμογής και αξιοποίησης, ανάλογα με τις συνθήκεςκάθε χώρας και κοινότητας. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό ιστότοπο 
www.lab-social.eu ή την ιστοσελίδα του έργου http://wholeschoolsociallabs.eu/ για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πόρους και το άλλο υλικό του έργου. 
 
Οι πόροι που δημιουργήθηκαν από το Soci@ll θα παραμείνουν διαθέσιμοι για το κοινό και οι εταίροι του έργου διερευνούν (συγκεκριμένα σε μελλοντικές 
εκδηλώσεις) τον τρόπο συνέχισης του Soci@ll στα επόμενα χρόνια. Η δυναμική των αποτελεσμάτων του έργου αποδείχθηκε μέσω των επιτυχημένων 
δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στις χώρες εταίρους του Soci@ll και της ικανότητας προσαρμογής των δραστηριοτήτων και της δυναμικής του έργου 
στην πραγματικότητα του COVID19. 

Soci@ll Community – 4 χώρες οργανώνουν τα Soci@ll Labs, Soci@ll Weeks & δραστηριότητες 
στις τάξεις   
 

Κατά τη διάρκεια αυτών των 3 ετών, τα σχολεία και οι δήμοι είχαν την ευκαιρία να προωθήσουν - την ιδιότητα του 
πολίτη και τη συμπερίληψη στα μαθήματα | • Soci@ll Week στα σχολεία | • Soci@ll Labs στις τοπικές κοινότητες. 
 

Στις τάξεις εφαρμόστηκε η εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτικούς, η οποία ασχολήθηκε με 3 βασικά θέματα με τους 
μαθητές. Συνολικά, υλοποιήθηκαν 12 δραστηριότητες από το Εγχειρίδιο Ιθαγένεια και Ένταξη στις τάξεις, στις οποίες 
συμμετείχαν 30 επαγγελματίες και περίπου 500 μαθητές από την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Κύπρο. 
 

Στα σχολεία, η εφαρμογή της εργαλειοθήκης για τους σχολικούς ηγέτες επέτρεψε τον σχεδιασμό και την προώθηση 
της Εβδομάδας SOCI@LL, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 34 εκπαιδευτικοί και περίπου 800 μαθητές και η οποία 
προετοίμασε εκθέσεις, βίντεο, χορούς, φωτογραφικές γκαλερί, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων 
πρωτοβουλιών. 
 

Οργανώσεις και επαγγελματίες της κοινότητας είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν στα εργαστήρια SOCI@LL Labs, 
στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης για τις τοπικές αρχές. Σε 5 εργαστήρια κινητοποιήθηκαν οργανώσεις νεολαίας, 
σχολεία, εκπρόσωποι των Δήμων, τοπικές ενώσεις και άλλες οργανώσεις, με τη συμμετοχή 63 επαγγελματιών σε 22 
συναντήσεις. 
 

Αυτό σηματοδοτεί το τέλος του προγράμματος SOCI@LL, το οποίο είναι γεμάτο από υλικό, και 
κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες ώστε να 
γίνουν πιο περιεκτικές.  

Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα 👉 εδώ!   Τα λέμε σύντομα! 

SOCI@LL ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
“Η κοινωνική ένταξη των νέων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο" ήταν το κεντρικό θέμα του τελικού 
συνεδρίου Soci@ll, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 10 Μαΐου. Η εκδήλωση 
αριθμούσε περισσότερους από 90 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες και περιελάβανε μια 
εμπνευσμένη ομιλία για το θέμα του συνεδρίου, ακολουθούμενη από εθνικά εργαστήρια 
όπου εταίροι από κάθε χώρα της κοινοπραξίας (Πορτογαλία, Κύπρος, Ιταλία, Πολωνία) 
μοιράστηκαν με εξωτερικούς συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο του έργου. Στο 
τέλος του συνεδρίου, ο συντονιστής έκανε μια παρουσίαση των κύριων διαθέσιμων πόρων 
και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από το 2018. 
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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. 
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