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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 τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Τ ο ε ικ ον ικ ό εργα στήρι ή “SOC I@ LL Hub” ε ίνα ι μια δια δικ τυακ ή

π λα τφόρμα π ου συγκ εν τρώνει π ηγ ές γ ια εκ πα ιδευτικ ούς,

διευθυν τές σχολε ίων κα ι τοπ ικές α ρχές, γ ια την υπ οστήριξη

οικ οδόμηση εν ός συστήμα τος εκ π α ίδευσης χωρίς α π οκ λε ισμούς .

T ο SOC I@ LL Hub ( https :// la b- socia l.eu/) ε ίνα ι δια θέσιμο σε 5

γ λώσσες κα ι π εριλα μβάν ε ι π όρους γ ια δια φορετικά π ροφίλ

εγγ ρα φής . Σ ύμφωνα με κά θε κα τηγ ορία χρηστών, το εργα στήρι

π α ρέχε ι ε ιδικ ό εκπα ιδευτικ ό υλικ ό, ερωτημα τολόγ ια κα ι ά λλους

π όρους :

• Για  εκ π α ιδευτικ ούς - γ ια  χρήση στην  τά ξη

• Για  διευθυν τές σχολε ίου - γ ια  χρήση σε  σχολε ία

• Για  επ α γ γ ελματίες κ αι οργ α νισμούς α πό την  τοπ ικ ή 

κ οιν ότητα

SOCI@LL VIRTUAL HUB

Τι μπορώ να βρω στην πύλη;

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΥΛΗΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οι πόροι στη Βιβλιοθήκη οργανώνον ται ανά ομάδα-στόχου, π ου αποτελείται

από 3 Εργαλειοθήκες:

• Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς σχολείων

• Εργαλειοθήκη για τους διευθυντές σχολείων

• Εργαλειοθήκη για τις τοπικές αρχές

Κάθε εργαλειοθήκη συμπεριλαμβάνει κατευθυν τήριες γραμμές και άλλους

πόρους διαθέσιμους σε 5 γ λώσσες (Αγγλικά, Ιτα λικά, Ελλην ικά, Πολωνικά,

Πορτογαλικά) σε PDF χωρίς εγγραφή. Μια διαδικτυακή φόρμα είναι διαθέσιμη

για ανατροφοδότηση και προτάσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διατίθενται τρία διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία αναφέρονται στα

θέματα που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΦΟΡΟΥΜ

Διαδικτυακό φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και συζήτηση

σχετικών θεμάτων με τους συνομηλίκους σας. Τα κύρια θέματα είναι:

• Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς: να μοιραστούν εμ πειρίες σχετικά μ ε

τη χρήση των εργαλειωθήκων στα σχολεία και την οργάνωση τη ς

εβδομάδας Soci@ll.

• Κοινωνικά εργαστήρια : να μοιραστούν την εμπειρία σχετικά μ ε την

εφαρμογή των Κοινωνικών Ερ γαστηρίων μ ε υπεύθυνους τις Τοπικές

Αρχές.

ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΆ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Είναι επίσης δυνατό να περιηγηθε ίτε στον Κόμβο χωρίς εγγ ραφή και να

έχετε πρόσβαση σε μέρος του υλικού.

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει ερωτηματολόγια που οι εκπαιδευτικοί μπορούν

να χρησιμοποιήσουν με τους μαθητές γ ια να αξιολογήσουν τον αντίκτυπ ο της

εφαρμογής του προτεινόμενου υλικού και των δραστηριοτήτων.

Η α ρχ ικ ή σελίδα π εριλα μβά νε ι π ληροφορίες κα ι συν δέσμους

γ ια όλους τους σχετικ ούς π όρους . Η π ρόσβα ση στη βιβλιοθήκ η

οδηγ ε ί στις εργ α λε ιοθήκ ες π ου έχουν ανα π τυχθε ί γ ια

εκπ α ιδευτικ ούς, σχολε ία κα ι τοπ ικές α ρχές . Κα τά την εγγ ρα φή,

οι χρήστες μπ ορούν να έχουν π ρόσβα ση σε δια δικ τυακ ά

μα θήμα τα κα ι να συμμετέχουν σε ένα φόρουμ συζήτησης με

συν α δέλφους .

https://lab-social.eu/

