ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
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http://wholeschoolsociallabs.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.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Τα εργα λε ία καθοδήγησης ή διαφ ορετικά « Το Εγχε ιρίδιο
για Τοπικέ ς Αρχές» περιλαμβά νει αρχεία για την
υποστήριξη των Τοπικών Αρχών στη δημιουργία,
διαχε ίριση και δια τήρηση διατομεακών πλατφ όρμων
κοινωνικής έν ταξης βασιζόμεν ων σε μια αναδυόμενη
κα ι κα ινοτόμα μέθοδο, τα Ερ γασ τήρια Κοι νωνική ς
Ένταξης (ΕΚΕ).

Τι είναι τα εργαλεία καθοδήγησης;
Τα εργαλεία καθοδήγησης για τα εργαστήρια κοινωνικής ένταξης
συγκεντρώνονται στο «Εγχειρίδιο για Τοπικές Αρχές για τη
δημιουργία, διαχείριση και διατήρηση διατομεακών πλατφόρμων
Κοινωνικής Ένταξης».
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Αρχείο που στοχεύει στην υποστήριξη
δημιουργίας και διαχείρισης ενός ΕΚΕ.
Περιλαμβάνει:

Τι είναι το Εργαστήρι
Κοινωνικής Ένταξης;

Κοινο τική
πρακ τική /δίκ τυο/ομάδα
α τόμων
που
συναντιούνται για να μοιρασ τούν εμπειρ ίες και να
συνεργαστούν
για
την
αν τιμε τώπιση
τοπικών
προκ λήσεων σχεδιάζοντας κα ι δοκιμάζον τας λύσεις. Τα
Ε ΚΕ χρησιμοποιούνται ό λο κα ι περισσότερο ως
στρα τηγική
γ ια
την
αν τιμε τώπιση
σύνθετων
κ ο ιν ωνικ ών προβλημάτων.
Το ΕΚΕ μπορεί να ξε κινήσει για παράδειγμα α πό μια
τοπική αρ χή ή ένα τοπ ικό /κοινο τικό οργανισμό. Ο
εμπνευστής συγκα λεί διαφ ορετικούς τομείς της τοπικής
κοινωνία ς, τους φ έρνει σε ε παφή κα ι α ξιοποιε ί την
τεχνογν ωσία και την ικα νότη τά τους να βρίσκουν
λύ σ εις σε τοπ ικές προκλήσεις ως ομάδα.
Τα κ ύ ρ ια βή μ α τα τη ς μ ε θ ο δ ο λο γ ία ς γ ια το Ε ΚΕ :
Εντοπισμός
των
προκλήσεων

Εντοπισμός και
εξασφάλιση της
συμμετοχής των
εμπλεκόμενων
φορέων

Αξιολόγηση
λύσεων

Συλλογή
αποτελεσμ
άτων

Σχεδιασμός
προτύπων

Επίτευξη
αλλαγής
για
κοινωνική
ένταξη

Τα Ε ΚΕ βασίζονται σε 3 κύριους άξον ες:
Κο ιν ων ικός ά ξονας: Συμμετοχή δ ιαφορετικών φορέων
α πό διάφορους τομείς της κ οινων ίας.
Π ε ιρ αματικ ός άξονας: Επαναληπτική προσέγγιση των
πρ ο κλήσε ων μέσω δ ιαρκούς πρωτοτύπου κ αι
δ ια χείρισης ε νός πορτφ όλιου υποσχόμενων συν δ η μιουργημένων λύσεων.
Σ υ στημικός ά ξονας: Επικεν τρών εται στη συστημική
φ ύση των προβλημάτων και πιθανών λύσεων,
α ν τιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες των υπό αν άλυση
φ α ινομέν ων.

Παρουσίαση της μεθοδολογίας για τα
ΕΚΕ,
Προκαταρκτικές δράσεις για τη
δημιουργία των ΕΚΕ και συγκέντρωση
της τεχνικής ομάδας,

Βοηθητικά εργαλεία

Μεθοδολογία βήμα-βήμα για
εφ αρμογή ΕΚΕ,

την

Συμβουλές
βιωσιμότητας
και
π ρακτικές ενθάρρυνσης άλλων ΕΚΕ.

Τα π αραρτήματα της «βήμα π ρος βήμα
μεθοδολογικ ής π ροσέγγισης για τα
εργαστήρια» π εριλαμβάνουν διάφορα
βοηθητικά εργαλεία, όπ ως λίστες
ελέγχου, διαδικασίες σχεδιασμού,
σχέδια συνεδριών για την πρακτική
εφαρμογή των ΕΚΕ, κοκ.
Έξι παρουσιάσεις PowerPoint έτοιμες
για να χρησιμοπ οιηθούν κατά τη
διάρκεια των συνεδριών υλοποίησης
των ΕΚΕ. Κάθε π αρουσίαση / συνεδρία
αντιστοιχεί
σε
ένα
βήμα
της
μεθοδολογίας των ΕΚΕ.
Αυτά τα εργαλεία καθοδήγησης ε ίναι διαθέ σιμα για λήψη από την ιστοσε λίδα
του SOCI@LL στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιτα λικά, Πολωνικά και Πορτογαλικά. Τ ο
διαδικτυακό SOCI@LL hu b διαθέτε ι φόρου μ συ ζήτησης όπου επιτρέπε ι τη
συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων των ΕΚΕ.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ««ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ»
Ένα πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τον
τρόπο
χρήσης
των
εργαλείων
καθοδήγησης για τα ΕΚΕ είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του SOCI@LL. Αυτό το
εκπ αιδευτικ ό π ρόγραμμα στοχεύει στην
προετοιμασία
και
κατάρτιση
άλλων
ενδιαφερομένων φορέων για τη δημιουργία και
χρήση ΕΚΕ για την αντιμετώπ ιση των τοπικών
π ροκλήσεων.

