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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το έργο SOCI@LL (Κοινωνικά Εργαστήρια για 
Σχολεία Χωρίς Αποκλεισμούς – Καινοτόμες και 
συμμετοχικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 
για την πολιτότητα και στην κοινωνική ένταξη) 
φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια παραδειγματική 
αλλαγή στον τρόπο που τα σχολεία και οι 
κοινότητες συνεργάζονται για την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης. Αυτό θα γίνει μέσα 
από την προαγωγή εργαλείων συμμετοχής και 
ενδυνάμωσης, τα οποία παρέχουν βιώσιμες και 
δημιουργικές λύσεις σχεδιασμένες από, με και για 
βασικούς εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της 
προσέγγισης του σχολείου χωρίς αποκλεισμούς, 
καθώς και μέσα από τοπικά κοινωνικά εργαστήρια. 
Το έργο SOCI@LL είναι δομημένο στη βάση 
μιας συμμετοχικής μεθοδολογίας, η οποία 
αποτελείται από πέντε βήματα. Κάθε βήμα αυτής 
της αποστολής έχει ξεκάθαρους στόχους και 
αναμενόμενα βασικά αποτελέσματα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΒΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Θέτοντας τις βάσεις Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης 
και των αναγκών.
Αξιολόγηση και ανάδειξη βέλτιστων 
πρακτικών
Συνδημιουργία ενός χάρτη πορείας για 
επιτάχυνση των σχετικών αλλαγών.

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, 
καλές πρακτικές και χάρτης πορείας 
του έργου SOCI@LL.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Το SOCI@LL είναι ένα έργο που έχει δημιουργηθεί από, με και για τα σχολεία, τις σχολικές κοινότητες, 
τις τοπικές αρχές, τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικούς εμπειρογνώμονες. Μια σύμπραξη 
14 οργανισμών (από την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Ιταλία) είναι οργανωμένη σε 
εθνικά δίκτυα, διασφαλίζοντας ότι σε κάθε χώρα εταίρο συμμετέχει τουλάχιστον ένα σχολείο, μια 
τοπική αρχή και ένας επιστημονικός εταίρος. Σε αυτή τη σύμπραξη, οι εταίροι εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των τελικών αποδεκτών, τις ανάγκες και τις προσδοκίες, διασφαλίζοντας (μέσα από 
μια συνεργατική προσέγγιση που εμπλέκει τους τελικούς αποδέκτες κατά τη διάρκεια του έργου) 
ότι οι πόροι είναι χρήσιμοι, σημαντικοί και βιώσιμοι.
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Εμπλέκοντας βασικούς 
φορείς

Ενίσχυση της δέσμευσης και του 
αισθήματος ευθύνης των ενδιαφερόμενων 
φορέων 
Προώθηση της κοινής μάθησης, της 
ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας.

Ανοιχτές συνεργασίες και συνεργατική 
μεθοδολογική προσέγγιση.

Παρέχοντας 
καινοτόμους 
εκπαιδευτικούς πόρους

Ανάπτυξη, έλεγχος και βελτιστοποίηση 
ενός εγχειριδίου για διευθυντές 
σχολείων και ενός εγχειριδίου για 
εκπαιδευτικούς.

Εγχειρίδιο για διευθυντές σχολείων για τη 
δημιουργία και συντήρηση πολιτισμικά 
ευαίσθητων και χωρίς αποκλεισμούς 
συστημάτων μέσα και γύρω από τα 
σχολεία.
Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς για την 
προαγωγή της  παιδαγωγικής καινοτομίας 
στο αναλυτικό πρόγραμμα και την ενίσχυση 
της διαπολιτισμικής μάθησης μέσα και έξω 
από την τάξη.
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5 Χτίζοντας ένα ζωντανό 

εικονικό κοινωνικό 
εργαστήρι

Δημιουργία ενός εικονικού εργαστηρίου 
SOCI@LL

Εικονικό Κοινωνικό Εργαστήρι για 
διεπιστημονική συνεργασία και 
ευκαιρίες συμμετοχικής μάθησης.

Παρέχοντας καινοτόμα 
εργαλεία καθοδήγησης

Ανάπτυξη, έλεγχος και βελτιστοποίηση 
εργαλείων καθοδήγησης για τις τοπικές 
αρχές.

Εργαλεία καθοδήγησης για τις 
τοπικές αρχές, για τη δημιουργία και 
προώθηση βιώσιμων διεπιστημονικών 
πλατφόρμων κοινωνικής ένταξης.



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ
Το παρόν έγγραφο περιγράφει μια σειρά από καλές πρακτικές για προώθηση της εκπαίδευσης 
χωρίς αποκλεισμούς μέσα και γύρω από τα σχολεία, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με τις τρέχουσες καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζονται σε διαφορετικά πλαίσια και 
ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών για την αντιμετώπιση επίμονων προβλημάτων 
και προκλήσεων. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές τις πρακτικές θέτουν τις βάσεις του 
έργου SOCI@LL και καθοδηγούν τον σχεδιασμό του μελλοντικού χάρτη, ο οποίος θα στηρίξει και 
θα επιταχύνει συστημικές αλλαγές για τη δημιουργία δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς 
συστημάτων.
Οι εταίροι χρησιμοποίησαν ένα κοινό πλαίσιο και κατευθυντήριες γραμμές, για να επιλέξουν, 
να μελετήσουν και να παρουσιάσουν 15 διαφορετικές πρακτικές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις με βασικούς φορείς που συμμετείχαν στις καλές πρακτικές που παρουσιάζονται εδώ. 
Επισημάνθηκαν τρεις καλές πρακτικές σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο 
τριών βασικών θεμάτων:

Οι καλές αυτές πρακτικές περιγράφονται πιο κάτω, ομαδοποιημένες κατά θέμα.

Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ε Σ 
Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Χ Ω Ρ Ι Σ 
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Μ Ο Υ Σ  Μ Ε Σ Α 

Κ Α Ι  Γ Υ Ρ Ω  Α Π Ο  Τ Α 
Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α

Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ι Α Κ Ε Σ 
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ε Σ 

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Π Ο Υ 
Ε Ν Ι Σ Χ Υ Ο Υ Ν  Τ Η 

Δ Ι Α Τ Ο Μ Ε Α Κ Η  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α 
Κ Α Ι  Π Ρ Ο Ω Θ Ο Υ Ν  Τ Η 
Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α 

Κ Α Ι  Τ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η 
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Ε Σ  Κ Α Ι 

Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Α  Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Α 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Π Ο Υ 

Π Ρ Ο Ω Θ Ο Υ Ν  Τ Ι Σ 
Δ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Ε Σ 
Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ  Τ Ω Ν 

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ω Ν 
Μ Α Θ Η Τ Ω Ν

ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Μ Α Θ Η Τ Ε Σ

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι 

Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ

Θα μάθουν μέσα από πολιτισμικά ευαίσθητα αναλυτικά 
προγράμματα, βασισμένα σε καινοτόμες και προσεγγίσεις 
χωρίς αποκλεισμούς

Θα ενισχύσουν τη δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς 
κουλτούρα τους, δίνοντας αξία στη διαφορετικότητα 
εντός και γύρω από αυτά και προωθώντας την ενεργό 
συμμετοχή ΟΛΩΝ.

Θα ενισχύσουν τις κοινωνικο-εκπαιδευτικές και 
διαπολιτισμικές τους ικανότητες και θα αποκτήσουν νέες 
μεθόδους για κινητοποίηση ΟΛΩΝ των μαθητών

Θα δημιουργήσουν και θα διατηρήσουν διεπιστημονικές 
συμμαχίες και ισχυρότερες συνεργασίες με σχολεία και 
παράγοντες της εκπαίδευσης και της ένταξης.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Ευρωπαϊκό έργο που αποσκοπεί στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
από νεαρούς μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, μέσα από στρατηγικές πρόληψης και έγκαιρης 
παρέμβασης. Αυτές οι στρατηγικές βασίζονται σε δράσεις μεσολάβησης από συμμαθητές και υποστηρίζονται 
από ένα μοντέλο ΤΠΕ για την αξιολόγηση, διαχείριση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για διαπολιτισμικά 
πλαίσια, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
Πλαίσιο: Erasmus+ (Περίοδος: 2016-2018)/Αριθμός έργου: 2016-1-ES01-KA201-025145
Ομάδα στόχος: Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικοί
Εταίροι: University of Salamanca (συντονιστής έργου) και πέντε ακόμη εταίροι
Τοποθεσία: Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το έργο E-EVALINTO βασίζεται στο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της μεσολάβησης από 
συμμαθητές και της αξιολόγησης της κατάστασης του σχολείου όσον αφορά τη διαπολιτισμικότητα. Η 
προσέγγιση εντοπίζει μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου και συμμαθητές 
τους που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες. Οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης) αναστοχάστηκαν σχετικά με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης στο σχολικό περιβάλλον και η ανατροφοδότηση για το έργο ήταν θετική τόσο από 
εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές. Η βασική πρόκληση που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του έργου αφορούσε το αυστηρό χρονοδιάγραμμα του σχολείου και το γεγονός ότι 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ακολουθούν μια συγκεκριμένη ύλη χωρίς επιπλέον χώρο ή χρόνο για 
ενσωμάτωση επιπρόσθετων δραστηριοτήτων. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκε να προσαρμόσουν 
τις δραστηριότητες του έργου, ώστε να συμβαδίζουν με το δικό τους πλαίσιο και πρόγραμμα.

Τα σχολεία και άλλοι πάροχοι εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ωφελήθηκαν από τη χρήση του 
εκπαιδευτικού υλικού του E-EVALINTO στο αναλυτικό πρόγραμμα, εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι 
φορείς χάραξης πολιτικής και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προωθήσουν δράσεις που στηρίζονται 
στην καθοδήγηση από συμμαθητές, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
από τον μεταναστευτικό μαθητικό πληθυσμό (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και στην αναγνώριση της αξίας 
της διαπολιτισμικότητας ως μέρος της εκπαίδευσης για την ενεργό και υπεύθυνη ευρωπαϊκή πολιτότητα. 
Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μάθουν πολλά για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, να βελτιώσουν 
τις δεξιότητες διδασκαλίας τους και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
δουλέψουν μέσα από μια νέα προσέγγιση που τους έδωσε τη δυνατότητα να μάθουν εκτός του παραδοσιακού 
πλαισίου διδασκαλίας.

Το έργο παρέχει μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων μέσα 
από διαδικασίες καθοδήγησης από συμμαθητές, η οποία προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του 
κάθε μαθητή ξεχωριστά. Επίσης, τα εργαλεία ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες λήψης 
απόφασης μέσα από την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης 
όσο και επίπεδο πολιτικής.

E-EVALINTO: Περιβάλλον Αξιολόγησης για την Ανάπτυξη Εργαλείων Και 
Πρακτικών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

https://evalinto.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-
KA201-025145 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τρόπο που να μπορεί να αναπαραχθεί σε διαφορετικά 
πλαίσια. Είναι ανοικτό και εύκολα προσβάσιμο από εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη και διαθέσιμο 
σε πέντε γλώσσες. Στη διαδικτυακή πύλη του E-EVALINTO είναι διαθέσιμο, τόσο για εκπαιδευτικούς 
όσο και για μαθητές, ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση 
και ένα Εγχειρίδιο με Διαπολιτισμικές Δραστηριότητες Μεσολάβησης. Το έργο εφαρμόστηκε με 
επιτυχία, πράγμα που δείχνει ότι η συγκεκριμένη καλή πρακτική μπορεί να αναπαραχθεί και να 
αξιοποιηθεί και από άλλους φορείς σε διαφορετικά πλαίσια.

Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις για την Κοινωνική Ένταξη και την 
Καταπολέμηση των Κοινωνικών Συγκρούσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Έργο που προωθεί δραστηριότητες οι οποίες ενδυναμώνουν τη σχέση μαθητή-μαθητή, 
καθώς και τις σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών, μέσα από διευκόλυνση της πρόσβασης ευάλωτων μαθητών 
σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, ενισχύοντας έτσι την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.
Πλαίσιο: Χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας, περίοδος: Ιούνιος 2018
Ομάδα στόχος: Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 14 ετών (προτεραιότητα σε 
αλλοδαπούς μαθητές)
Εταίροι: Istituto Comprensivo Statale Masaccio, Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας
Τοποθεσία: Ιταλία

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Το έργο δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε μαθήματα και πολιτιστικές 
δραστηριότητες στις οποίες συνήθως δεν μπορούν να συμμετέχουν εξαιτίας κοινωνικοοικονομικών 
περιορισμών. Με την υποστήριξη πολλών εκπαιδευτικών, το έργο δημιούργησε ένα άτυπο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν ως μεσολαβητές επτά μαθημάτων: γυμναστική 
και  αθλητισμός, εφαρμοσμένα μαθηματικά, νέες τεχνολογίες, θεατρικά εργαστήρια, εξωτερικές 
δραστηριότητες, φωτογραφία (εργαστήριο φωτογραφίας, παραγωγή βίντεο, μαθήματα φωτογραφίας) 
και μουσική (ενορχήστρωση και όργανα). Οι μαθητές με αναπηρίες συμμετείχαν στις δραστηριότητες και 
δημιούργησαν δεσμούς μεταξύ τους, ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Το έργο έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε 
δραστηριότητες και υπηρεσίες, εμπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο (πολλοί από τους μαθητές του Ιδρύματος San Giovanni Valdarno αντιμετωπίζουν 
κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες), το εν λόγω έργο αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα εργαλεία 
κοινωνικής ένταξης. Η εμπειρία ήταν ευεργετική τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειές 
τους, καθώς είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να ενταχθούν σε ένα χωρίς αποκλεισμούς 
περιβάλλον άτυπης μάθησης, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες. Οι 
μαθητές παρήγαγαν διάφορα υλικά και αποτελέσματα: κατέγραψαν τη διαδικασία μέσω βίντεο και 
έφτιαξαν ένα βιβλίο με φωτογραφίες που έβγαλαν κατά τη διάρκεια των εβδομάδων του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οι τοπικοί δημόσιοι φορείς δεν παρέχουν αρκετές λύσεις για ένταξη, όπως είναι οι δωρεάν 
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Το γεγονός ότι οι υπάρχουσες δραστηριότητες δεν παρέχονται δωρεάν 
περιορίζει τις πιθανότητες να συμμετέχουν μαθητές που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικό και 
οικονομικό υπόβαθρο. Το συγκεκριμένο έργο παρέχει αυτή την ευκαιρία. 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Το έργο στηρίζεται από κρατηκά κονδύλια 

http://www.icmasaccio.gov.it/wordpress/

Περισσότερες πληροφορίες

INCLUDED (Włączeni 2.0)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Έργο για ενίσχυση των οργανώσεων που δουλεύουν με νέους, ώστε να περιορίσουν 
τους αποκλεισμούς και να εμπλέξουν τους νέους σε διαδικασίες συνδημιουργίας. Οι οργανώσεις και τα 
σχολεία (νεαροί μαθητές) ενθαρρύνθηκαν στην εφαρμογή διαφορετικών μορφών συνεργασίας.
Πλαίσιο: Συμμετοχικός προϋπολογισμός για Πολωνικές πόλεις (Περίοδος: Δεκέμβριος 2017 - Δεκέμβριος 
2018)
Ομάδα στόχος: Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οργανώσεις που είναι πρόθυμες να 
εμπλέξουν τους νέους στα προγράμματα, τις δραστηριότητες και το προφίλ τους.
Εταίροι: School with Class Foundation και δέκα ακόμη οργανισμοί
Τοποθεσία: Πολωνία

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Το School and Class Foundation εφάρμοσε την πρακτική για ένα χρόνο, εμπλέκοντας δέκα διαφορετικά 
ιδρύματα που συμμετείχαν εθελοντικά στο πρόγραμμα. Εφαρμόστηκε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση: 
αρχικά, πραγματοποιήθηκε ένα εναρκτήριο σεμινάριο (που προετοίμασε το προσωπικό των ιδρυμάτων 
ώστε να εργαστεί με νέους σε νέες μορφές συνεργασίας) και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 
διάφορα εργαστήρια για την αξιολόγηση αναγκών (βασισμένα στη σχεδιαστική σκέψη, τα 
εργαστήρια αυτά προωθήθηκαν ταυτόχρονα σε παρόχους εκπαίδευσης νέων και εκπροσώπους 
νεολαίας). Ακολούθως, οι συμμετέχοντες επέλεξαν να εφαρμόσουν μία από τέσσερις δραστηριότητες 
(συμμετοχικός προϋπολογισμός για αρχάριους, διοργάνωση μιας ημερίδας στον οργανισμό από τους 
νέους, παροχή πρόσβασης στους νέους στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, συμμετοχή των νέων στη δημιουργία του προγράμματος του ιδρύματος). Προσφέρθηκαν 
εργαστήρια από ειδικούς και ατομική συμβουλευτική/καθοδήγηση, με τα οποία υποστηρίχθηκε η 
υλοποίηση του προγράμματος.  



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Το έργο εφαρμόστηκε σε τοπικό επίπεδο και αξιολογήθηκε από τους νέους και από τα ιδρύματα στο 
τέλος του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση ήταν πολύ καλή και από τα δύο μέρη· οι νέοι έμαθαν 
για τα ιδρύματα της τοπικής κοινότητας και συμμετείχαν στις δραστηριότητές τους, ενώ τα ιδρύματα 
απέκτησαν  νέες δεξιότητες στην εργασία με νέους. Επίσης, οι νέοι απέκτησαν περισσότερη επιρροή 
πάνω στα ιδρύματα της κοινότητάς τους. Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να είναι χρήσιμη για 
ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην κοινότητα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της πρακτικής 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή, την ενημέρωση και τη δέσμευση των διευθυντών/διοικητικών 
στελεχών στους στόχους του έργου, την παροχή καθοδήγησης και την ευελιξία στην επισήμανση 
και παροχή εναλλακτικών (δεν είναι όλα τα ιδρύματα εξίσου δεκτικά στο να εμπλέξουν τους νέους 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να τεθούν τα όρια από την 
αρχή).

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Το έργο μπορεί να αναπαραχθεί. Η συμμετοχή των οργανισμών πρέπει να είναι εθελοντική και οι 
μέντορες θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία. Η προσέγγιση μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε 
να παρέχει περισσότερες επιλογές και κατευθύνσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Μερικοί από τους 
οργανισμούς συνεχίζουν μόνοι τους το έργο, κάτι που δείχνει τις δυνατότητες βιωσιμότητας.

https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/wlaczeni/
 

Περισσότερες πληροφορίες 

REEI: Δίκτυο Σχολείων για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Rede de Escolas 
para a Educação Intercultural)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Δίκτυο μεταξύ της δημόσιας εκπαίδευσης και ιδιωτικών ή συνεταιρικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, για την ανταλλαγή πρακτικών σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση, την προώθηση της 
ενσωμάτωσης και της ακαδημαϊκής επιτυχίας όλων των παιδιών και των νεαρών μαθητών, την ενδυνάμωση 
του σεβασμού των διαφορών και την εδραίωση θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και προσέγγισης μεταξύ 
των μαθητών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που ανήκουν σε διαφορετικές κουλτούρες.
Πλαίσιο: Κοινή πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας για τη Μετανάστευση, του Υπουργείου Παιδείας και 
του Aga Khan Foundation στην Πορτογαλία
Ομάδα στόχος: Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6-16 ετών) που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση και/ή προέρχονται από αγροτικές περιοχές
Εταίροι: Το δίκτυο αποτελείται από 23 μέλη (συμπεριλαμβανομένων συμπλεγμάτων σχολείων), που 
αντιστοιχούν σε σχεδόν 120 σχολεία
Τοποθεσία: Πορτογαλία



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Τα μέλη του δικτύου, μετά από διαβούλευση, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο 
πιλοτικό πρόγραμμα και για συμμετοχή σε εκδηλώσεις που έγιναν σε περιφερειακό επίπεδο. Οι 
εκδηλώσεις αυτές απευθύνονταν στα σχολεία που πήραν προηγουμένως μέρος στις διάφορες 
εκδοχές του Διαπολιτισμικού Σχολείου (“Selo da Escola Intercultural”) που προωθείται από την Ύπατη 
Αρμοστεία για τη Μετανάστευση από το 2012. Το 2017, το δίκτυο διοργάνωσε τέσσερις εκδηλώσεις σε 
περιφερειακό επίπεδο, εμπλέκοντας περισσότερους από 50 εκπαιδευτικούς, προσωπικό και διευθυντές 
σχολείων. Μέχρι το 2018, το REEI είχε ήδη πραγματοποιήσει έξι συναντήσεις που στόχευαν στην 
ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών. Κάποιες από αυτές τις συναντήσεις στόχευαν επίσης στον έλεγχο 
και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων, επιτρέποντας στα μέλη του δικτύου να παρακολουθήσουν τα 
αποτελέσματα και να επισημάνουν τομείς που επιδέχονται βελτίωσης. 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ο αντίκτυπος έχει γίνει ήδη φανερός· για παράδειγμα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων 
περιλαμβάνουν τώρα τη διάσταση της διαπολιτισμικότητας, ενώ οι πρακτικές που σχετίζονται με 
αυτό το θέμα αυξάνονται συνεχώς. Επίσης, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην οργανωτική δομή του 
σχολείου. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Το δίκτυο είναι κτισμένο σε τρεις πυλώνες δράσης: την οργανωτική κουλτούρα (διοίκηση, επικοινωνία 
και υπηρεσίες), τα αναλυτικά προγράμματα (πρακτικές που προάγουν τη διαφορετικότητα, πόροι 
που ενστερνίζονται τη διαφορετικότητα και αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα ως πλατφόρμα 
μάθησης) και την κοινότητα (συμμετοχή της οικογένειας στις δραστηριότητες του σχολείου, η 
κοινότητα ως βασικός πόρος για το σχολείο και αντιστρόφως). Και οι τρεις πυλώνες προνοούν 
δραστηριότητες που έχουν ως τελικό αποδέκτη όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (και ειδικά τους 
μαθητές) και οι οποίες έχουν ως στόχο τους την προώθηση ενός καινούριου τρόπου οργάνωσης του 
σχολείου και των βασικών παραγόντων του (διευθυντών, εκπαιδευτικών, υπόλοιπου προσωπικού, 
μαθητών και γενικά όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας) γύρω από τις έννοιες της διαφορετικότητας 
και της διαπολιτισμικότητας. Αυτό είναι ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Το έργο REEI προωθείται από δύο κυβερνητικούς οργανισμούς που μπορούν να διαδραματίσουν 
ενεργό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα της πρακτικής. Ωστόσο, πιο σημαντικός είναι ο ρόλος που 
αναμένεται να διαδραματίσουν τα μέλη, αφού το δίκτυο βασίζεται στις σχέσεις μεταξύ των μελών 
του. Έτσι, η βιωσιμότητα των σχέσεων πιθανόν να αποτελέσει μια φυσική διαδικασία. Μάλιστα, τα 
μέλη ενθαρρύνονται να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν αυτόνομα. Η ψηφιακή πλατφόρμα 
που δημιουργήθηκε υποστηρίζει τις συνεργατικές αυτές δράσεις για ανταλλαγή γνώσεων και 
μάθηση μεταξύ των μελών.

http://www.dge.mec.pt/rede-de-escolas-para-
educacao-intercultural http://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural

Περισσότερες πληροφορίες



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

NEMESIS – Novel Educational Model Enabling Social Innovation Skills 
(Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Μοντέλο για Ενίσχυση των Δεξιοτήτων 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Έργο για τη δημιουργία και δοκιμή ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που στοχεύει στην 
εισαγωγή της φιλοσοφίας της κοινωνικής καινοτομίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθούν υλικά, πόροι και δίκτυα τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να 
προσθέσουν τις αρχές της κοινωνικής καινοτομίας στη διδακτική τους πρακτική, μέσα από τη συνεργασία 
ειδικών της εκπαίδευσης και της κοινωνικής καινοτομίας αλλά και κοινωνικών επιχειρηματιών και σχολείων. 
Θα αναπτυχθεί επίσης ένα παιδαγωγικό πλαίσιο για το μοντέλο κοινωνικής εκπαιδευτικής καινοτομίας του 
έργου NEMESIS.
Πλαίσιο: EU Horizon2020 (Περίοδος: 10.2017-01.2021). GA Nº 770348
Ομάδα στόχος: Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, γονείς, μέλη της 
σχολικής κοινότητας, πρωτοπόροι της κοινωνικής καινοτομίας
Εταίροι: Innovation in Learning Institute. Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg (συντονιστής 
έργου) και 13 οργανισμοί εταίροι
Τοποθεσία: Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γαλλία

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η αποστολή του έργου NEMESIS είναι να ενδυναμώσει τους μαθητές, ώστε να γίνουν οι φορείς αλλαγής 
του αύριο. Οι βασικοί του στόχοι είναι δύο: πρώτον, να σχεδιάσει ένα θεωρητικό εκπαιδευτικό μοντέλο, 
το οποίο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν υλικό που θα ενθαρρύνει τους μαθητές 
τους να αποκτήσουν περισσότερη κοινωνική ευσυνειδησία και καινοτόμο σκέψη· και δεύτερον, να 
δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή κοινότητα από πρωτοπόρους της κοινωνικής καινοτομίας η οποία 
θα είναι πρόθυμη να αλληλεπιδράσει με μαθητές. Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν 
στα εργαστήρια συνδημιουργίας θα βασίζονται σε συμμετοχικές δραστηριότητες σχεδιασμού. Θα 
εφαρμοστούν από εκπαιδευτικούς με τη στήριξη των εταίρων της σύμπραξης και θα εμπλέξουν 
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της κοινωνικής καινοτομίας. Η μεθοδολογία 
του έργου περιλαμβάνει: 1) την ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη διδασκαλία δεξιοτήτων κοινωνικής 
καινοτομίας, συνδυάζοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και εκπαιδευτικά μοντέλα, καθώς και 
τη φιλοσοφία της ανοικτής τεχνολογίας και συμμετοχικές διαδικασίες 2) τον σχεδιασμό μιας μεθόδου 
που θα φέρει κοντά μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ειδικούς της εκπαίδευσης και πρωτοπόρους της 
κοινωνικής καινοτομίας, ώστε να σχεδιάσουν από κοινού εκπαιδευτικά έργα και να συνεργαστούν για 
να λύσουν πραγματικές προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει η κοινότητα 3) τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής κοινότητας από πρωτοπόρους της κοινωνικής καινοτομίας που να είναι πρόθυμη να 
αλληλεπιδράσει με μαθητές, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων καινοτομίας και εκπαίδευσης 
4) την ανάπτυξη μιας ανοικτής εκπαιδευτικής πλατφόρμας με χρήσιμους πόρους για εκπαιδευτικούς 
που ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν/να υιοθετήσουν το μοντέλο και 5) την παροχή χρήσιμων πόρων 
και συμβουλών για την κατάργηση των εμποδίων μεταξύ των οργανισμών και τη διευκόλυνση της 
υιοθέτησης του μοντέλου.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 πρωτοπόρων της 
κοινωνικής καινοτομίας, την παραγωγή περίπου 50 εκπαιδευτικών πόρων για εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευτές και την ανάπτυξη 130 έργων από μαθητές. Τα έργα αναμένεται επίσης να εμπλέξουν επτά 
σχολεία κατά την πρώτη φάση και ακόμη είκοσι κατά τη δεύτερη, εμπλέκοντας άμεσα 400 μαθητές 
και 100 εκπαιδευτικούς και έμμεσα πάνω από 5000 μαθητές και 2000 εκπαιδευτικούς. 



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά είναι ενσωματωμένα στην κοινωνική διάσταση του έργου, η οποία 
συνδέεται με την εξεύρεση καινοτόμων και δημιουργικών λύσεων σε προβλήματα της κοινότητας 
και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα, μέσω μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης 
που βασίζεται στη μάθηση βάσει έργων. Η καινοτομία έγκειται, επίσης, στη συνδημιουργία της 
γνώσης και τη συνεργατική σκέψη. Στα εργαστήρια συνδημιουργίας γνώσης του NEMESIS, η γνώση 
προκύπτει από την ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους άλλους, παρά από τον απλή μετάδοσή της 
από τους ειδικούς. Το μοντέλο θεωρεί εξίσου σημαντική την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών και των επιχειρηματιών

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Υπάρχουν πολλά στοιχεία βιωσιμότητας εντός του έργου· συγκεκριμένα, η βιωσιμότητα 
εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου που εκπροσωπεί τα σχολεία, με τη 
χρήση μιας ανοικτής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που παρέχει πόρους στους εκπαιδευτικούς που 
ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το μοντέλο και μετά τη λήξη του έργου, καθώς και με την παροχή 
συστάσεων πολιτικής σχετικών με την κοινωνική καινοτομία στην εκπαίδευση προς τοπικούς 
φορείς χάραξης πολιτικής, ώστε να έχουν μια εκτενή περιγραφή για το πώς να εφαρμόσουν την 
προσέγγιση του έργου NEMESIS.

https://nemesis-edu.eu/

Περισσότερες πληροφορίες 



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

iDecide: Καινοτόμο εγχειρίδιο για πολιτικές λήψης αποφάσεων χωρίς 
αποκλεισμούς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Έργο που αποσκοπεί στην υποστήριξη φορέων χάραξης πολιτικής, διευθυντών 
σχολείων και εκπαιδευτών, για τη δημιουργία πολιτικών και πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία τους. 
Συγκεκριμένα, θα αναπτύξει ένα καινοτόμο εγχειρίδιο και μια εισαγωγική σειρά μαθημάτων για την υποστήριξη 
της χάραξης τεκμηριωμένων πολιτικών που να μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση της περιθωριοποίησης και των 
ανισοτήτων στα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης των διευθυντών σχολείων, 
του σχολικού προσωπικού και των φορέων χάραξης πολιτικής, ώστε να συμμετέχουν σε κοινές διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς. Η υλοποίηση του εγχειριδίου και η συλλογή δεδομένων στοχεύουν 
σε μια καλύτερη κατανόηση του πώς οι αποφάσεις σε επίπεδο σχολείου επηρεάζουν τις περιθωριοποιημένες 
ομάδες μαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη συνεκτικών προτάσεων πολιτικής, οι οποίες θα επιτρέψουν την 
από κοινού λήψη αποφάσεων, δίνοντας φωνή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Πλαίσιο: Erasmus+ (Περίοδος: 2016-2018). 562184-EPP-1-2015-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD
Ομάδα στόχος: Διευθυντές σχολείων, σχολικό προσωπικό, φορείς χάραξης αποφάσεων υψηλού επιπέδου, 
επιθεωρητές, λειτουργοί εκπαιδευτικών αρχών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς
Εταίροι: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και έξι ακόμη εταίροι
Τοποθεσία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ρουμανία

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Το έργο iDecide στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εγχειριδίου, καθώς και μιας εισαγωγικής σειράς 
μαθημάτων, με σκοπό να υποστηρίξει διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικό προσωπικό και φορείς χάραξης 
πολιτικής στην υλοποίηση τεκμηριωμένων πολιτικών, που μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των ανισοτήτων 
όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και στη μείωση της περιθωριοποίησης ομάδων μαθητών. Το 
εγχειρίδιο θα αποτελεί ένα φιλικό προς το χρήστη πακέτο με διάφορες πηγές, με σκοπό την υποστήριξη των 
διευθυντών των σχολείων και του προσωπικού του σχολείου, ώστε να μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας. Θα περιλαμβάνει σύντομες περιλήψεις ευρημάτων ερευνών, καταλόγους ελέγχου, 
διαγράμματα λήψης αποφάσεων, πρακτικές συμβουλές, διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές για κινητά, 
μαζί με λεπτομέρειες για το πώς να εφαρμοστούν διαδικασίες συμμετοχικής λήψης αποφάσεων σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας και πολιτικής. Σχολεία από όλες τις χώρες εταίρους θα εφαρμόσουν το εγχειρίδιο για 
έναν χρόνο και θα συλλέξουν πλούσια δεδομένα αξιολόγησης. Θα παρασχεθούν τεκμηριωμένες, συνεκτικές 
πολιτικές και εισηγήσεις πρακτικής, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις ανισότητες στην εκπαίδευση.

Οι μαθητές συμμετείχαν πιο ενεργά στις δραστηριότητες του σχολείου και της τάξης και βελτίωσαν τα μαθησιακά 
τους αποτελέσματα. Επιπλέον, το έργο ενδυνάμωσε πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις 
σχετικά με πολιτικές και πρακτικές που επηρεάζουν τη ζωή τους. Οι φορείς χάραξης πολιτικής ενημερώθηκαν 
και ήρθαν σε επαφή με τις πολλαπλές οπτικές γύρω από αμφιλεγόμενα ζητήματα και ανέπτυξαν την ικανότητά 
ευάλωτων ομάδων να σκέφτονται για τις συνέπειες των αποφάσεών τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
αναστοχαστούν για άλλα αμφιλεγόμενα ζητήματα στο μέλλον. Οι εταίροι συλλέγουν ακόμη δεδομένα, ωστόσο 
μέχρι τώρα τα αποτελέσματα φαίνονται υποσχόμενα και ικανοποιητικά.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Η καινοτομία του συγκεκριμένου έργου έγκειται σε τρεις πυλώνες: 1) στην από κοινού λήψη αποφάσεων (δίνοντας 
φωνή σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε να συμμετέχουν σε αποφάσεις που λαμβάνουν χώρα σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας, με στόχο να μειωθούν οι ανισότητες όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα), 2) 
στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και διαδικτυακών εργαλείων (για ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, για συλλογή πλούσιων 
δεδομένων για την πιλοτική εφαρμογή) και 3) στην εφαρμογή του έργου στη βάση της διαπολιτισμικότητας και 
της διεθνικότητας (χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση ολιστικού σχολείου η οποία βασίζεται στη διεπιστημονική 
συνεργασία για αντιμετώπιση των ανισοτήτων στα μαθησιακά αποτελέσματα, με συγκρίσεις σε πέντε χώρες). 



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

https://www.idecide-project.eu/index.php/en/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects/eplus-project-details/#project/562184-EPP-1-
2015-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD

Περισσότερες πληροφορίες

Συναισθηματική αγωγή στο σχολείο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Πρακτική που εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο και η οποία στοχεύει στην προώθηση της 
συναισθηματικής αγωγής στα σχολεία, μέσα από μαθήματα και μεθόδους άτυπης μάθησης.
Πλαίσιο: Εφαρμόζεται τα τελευταία 20 χρόνια σε σχολεία
Ομάδα στόχος: Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές από  6 μέχρι 13 ετών, 
εκπαιδευτικοί.
Εταίροι: Scuola-Città Pestalozzi
Τοποθεσία: Ιταλία

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η ανάγκη για δημιουργία ενός σχολείου που να δίνει ισχυρή έμφαση στην ενίσχυση και καλλιέργεια 
δημοκρατικών αξιών ώστε οι μαθητές στο σχολείο να γίνουν ενεργοί και συνειδητοποιημένοι 
δημοκρατικοί πολίτες, αποτελεί μια διαχρονική πρόκληση. Στο Scuola-Città Pestalozzi, οι εκπαιδευτικοί 
αποφάσισαν, περισσότερο από δύο δεκαετίες πριν, να αρχίσουν να αναπτύσσουν ένα μοντέλο 
(αναλυτικό πρόγραμμα και εργαλεία) συναισθηματικής αγωγής, βασιζόμενοι στην πεποίθηση ότι 
η γνώση υποστηρίζεται από τις σχέσεις και η αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται 
και επηρεάζεται από τις καλές σχέσεις. Η συναισθηματική αγωγή στο σχολείο εφαρμόζεται μέσω 
‘εργαστηρίων’ στα οποία πρωταγωνιστές είναι οι μαθητές (μπορούν να διαχειριστούν αυτόνομα 
τον χρόνο τους), ενώ ο εκπαιδευτικός είναι ένας μεσολαβητής της εμπειρίας, όχι ο βασικός 
παράγοντας. Συχνά, διοργανώνονται μικτά εργαστήρια, όπου οι μεγαλύτεροι μαθητές καθοδηγούν 
τους μικρότερους. Το έργο έχει τη δική του ιστοσελίδα, άρθρα και βίντεο για το πώς οι μαθητές 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση για το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου διδάσκει τους μαθητές 
πώς να μαθαίνουν με έναν εναλλακτικό τρόπο, αφού συμβάλλει στο να τους κάνει να νιώθουν και να 
δρουν ως μέρος μιας κοινότητας, ενός έργου. Ο παράγοντας επιτυχίας είναι να υπάρχει η δυνατότητα 
συναισθηματικής αγωγής εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις 
που συνδέονται με την εισαγωγή της καινοτομίας στα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Η προσέγγιση έχει οδηγήσει στην αύξηση της συμμετοχής, ενώ το σχολείο έχει γίνει ένα φιλόξενο και 
χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για τους μαθητές (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντιμετωπίζουν 
εκπαιδευτικές δυσκολίες), επιτρέποντάς τους να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους 
χωρίς να κρίνονται. Αυτό τους κάνει να νοιάζονται για τους άλλους, να διαχειρίζονται προβλήματα 
με ευαισθησία και να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις με περισσότερη αυτοπεποίθηση.



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Το έργο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο και σε οποιοδήποτε σχολείο, αφού εξαρτάται 
από τη δέσμευση και την προθυμία των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν περαιτέρω τις μεθόδους 
διδασκαλίας τους και να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολικό περιβάλλον για τους 
μαθητές τους.

https://www.scuolacittapestalozzi.it/didattica/educazione-affettiva/

Περισσότερες πληροφορίες

Πακέτο Υποδοχής - POWITALNIK

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Το “Powitalnik” αποτελεί μέρος του έργου “Action-Integration”, το οποίο στοχεύει στην 
προετοιμασία της πολωνικής κοινωνίας για την άφιξη νέων ομάδων προσφύγων, διευκολύνοντας έτσι τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης τόσο για τους νεοεισερχομένους όσο και για την κοινωνία υποδοχής. Το σχολείο 
υποστηρίχθηκε μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, μιας έκδοσης για τη 
Συρία και την Ερυθραία καθώς και μέσω επαφών με την κοινωνία υποδοχής
Πλαίσιο: Χρηματοδότηση από Norwegian Funds, στο πλαίσιο του προγράμματος Democracy in Action 
(Περίοδος: 2016-) 
Ομάδα στόχος: Παιδιά πρόσφυγες στην Πολωνία, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές
Εταίροι: Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej, Fundacja Sam Dżub Ling oraz Stowarzyszenie Kobiet Łaziszczanki
Τοποθεσία: Πολωνία

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Μια ομάδα προσφύγων ήρθε στην Πολωνία στο πλαίσιο των συμφωνιών της ΕΕ για τη 
μετανάστευση. Τα πολωνικά κέντρα για τους πρόσφυγες δεν είχαν κάποιο υλικό που να τους 
βοηθήσει να προετοιμαστούν ώστε να δουλέψουν με παιδιά Άραβες. Επομένως, παρουσιάστηκε η 
ανάγκη για ανάπτυξη μιας στρατηγικής για υποδοχή των παιδιών προσφύγων. Το Πακέτο Υποδοχής 
(“Powitalnik”) ήταν το αποτέλεσμα της ιδέας να δημιουργηθεί μια έκδοση στα πολωνικά και τα αραβικά 
που να απευθύνεται τόσο στους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες όσο και στην κοινωνία υποδοχής. 
Συγκεκριμένα, η έκδοση απευθυνόταν σε παιδιά πρόσφυγες ηλικίας 5-10 ετών τα οποία είχαν έρθει με 
τις οικογένειές τους στην Πολωνία (από τη Συρία και την Ερυθραία) στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών. 
Η ιδέα για την έκδοση γεννήθηκε από την υπόθεση ότι η παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών και το 
δημοσιευμένο υλικό θα διευκόλυνε τη διαδικασία ενσωμάτωσης και θα τους βοηθούσε να ξεπεράσουν 
το στρες και την πρόκληση του να βρίσκονται σε ένα καινούριο περιβάλλον για το οποίο δεν έχουν 
προηγούμενη γνώση. Το βιβλίο γράφτηκε και αφιερώθηκε σε παιδιά πρόσφυγες, για να δείξει ότι θα 
πρέπει να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται ως άτομα τα οποία αξίζουν ενημέρωσης με τον ίδιο 
τρόπο όπως και οι ενήλικες, με σεβασμό στο δικαίωμά τους για γνώση και ασφάλεια.
Η πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι ένα κορίτσι με το όνομα Hania, η οποία  εισάγει τα παιδιά στον 
κόσμο της, μιλά για την Πολωνία, για το σχολείο, την οικογένεια, τις διακοπές, για το πώς να είναι 
ασφαλής. Λέει ποιες είναι οι πιο σημαντικές λέξεις στην πολωνική γλώσσα και τους μαθαίνει τους 
αριθμούς, κάνοντας φωνητική μεταγραφή και μεταφράζοντας στα αραβικά, ώστε να βοηθήσει τα 
παιδιά Άραβες να εξοικειωθούν με την καινούρια χώρα. Η έκδοση έχει γίνει δεκτή θετικά όχι μόνο από 
παιδιά που μιλούν αραβικά, αλλά και από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές.



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η έκδοση πέτυχε διαφορετικό αντίκτυπο από αυτόν που αναμενόταν στην αρχή. Δεν το έκανε πιο 
εύκολο για τα αραβόφωνα παιδιά πρόσφυγες να έρθουν στην Πολωνία (τελικά οι πρόσφυγες δεν 
ήρθαν στην Πολωνία, που ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για το έργο), ωστόσο είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην ενημέρωση και την κατανόηση του τι είναι η ενσωμάτωση. Η πρακτική αποτελεί ένα 
μεθοδολογικό και ουσιαστικό παράδειγμα του πώς η πολιτεία και η κοινωνία υποδοχής μπορούν να 
προετοιμαστούν, ώστε να υποδεχτούν πρόσφυγες. 

Η έκδοση είναι εύκολο να αναπαραχθεί σε διάφορα πλαίσια.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης προσέγγισης έγκειται στο ότι έχει δύο ομάδες στόχους: την κοινωνία 
υποδοχής και τα παιδιά πρόσφυγες. Αναγνωρίζεται, έτσι, ότι και τα δύο μέρη χρειάζονται εργαλεία και 
πρακτικές προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση στην κοινωνία υποδοχής.

http://dlaziemi.org/pl/akcja-integracja/

Περισσότερες πληροφορίες

Σχολεία φιλικά προς τα ανθρώπινα δικαιώματα - Escolas Amigas dos 
Direitos Humanos

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Έργο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, το οποίο πραγματοποιείται σε 19 χώρες και το οποίο στοχεύει στην προώθηση και ενδυνάμωση 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής όλων των μελών της 
στην προσπάθεια για ανάπτυξη και ένταξη των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των σχολείων 
(και όχι μόνο σε συγκεκριμένες τάξεις και αναλυτικά προγράμματα).
Πλαίσιο: Άρχισε τον Δεκέμβριο του 2004 από τον ΟΗΕ και εφαρμόζεται στην Πορτογαλία τα τελευταία 5 
χρόνια.  
Ομάδα στόχος: Η σχολική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικού προσωπικού, 
γονιών, και η τοπική κοινότητα
Εταίροι: Amnesia Internacional Portugal, σχολεία και οργανώσεις της τοπικής κοινότητας
Τοποθεσία: Πορτογαλία (19 χώρες σε όλο τον κόσμο)



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Τα Σχολεία Φιλικά προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αφορούν όλη τη σχολική κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του υπόλοιπου σχολικού προσωπικού και 
των διευθυντών, των γονιών και της τοπικής κοινότητας. Υπάρχουν τέσσερις προκαθορισμένοι τομείς 
παρέμβασης για σχολεία, στους οποίους συμφωνούν να δράσουν οι βασικοί παράγοντες: διοίκηση, σχέσεις 
εντός της σχολικής κοινότητας, αναλυτικά προγράμματα και, τέλος, σχολικό περιβάλλον και χώρος. Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα σχετικό κομμάτι των τεσσάρων αυτών τομέων και η σχολική κοινότητα 
ενθαρρύνεται να αναγνωρίσει τη σημασία τους υλοποιώντας δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτών των 
τομέων (ενσωμάτωση τους, για παράδειγμα, στο αναλυτικό πρόγραμμα μέσω της ανάπτυξης σχετικών 
δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω της μετουσίωσης της ιδέας ενός φιλικού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σχολείου σε πράξη στο περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις του σχολείου). Στο εναρκτήριο στάδιο, η Διεθνής 
Αμνηστία παρουσιάζει τα θέματα, που αντιστοιχούν στα προβλήματα στα οποία εστιάζει στο εκάστοτε έτος. 
Στη συνέχεια, τα σχολεία αποφασίζουν αυτόνομα σε ποια θέματα θέλουν να εστιάσουν, με βάση τις ανάγκες 
και τις δυνατότητές τους. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του έργου, οι μαθητές κατανοούν τη σημασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μαθαίνουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην κοινωνία. 
Αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, όπως είναι οι δεξιότητες ηγεσίας, και ενθαρρύνονται να πολεμούν για αυτό 
που πιστεύουν μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και συζήτηση, με στόχο να επηρεάσουν την κοινότητα 
σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο: επιμορφώνονται 
για διάφορα θέματα και ενδυναμώνονται ώστε να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους μαθητές. Η όλη 
προσέγγιση είναι συμπεριληπτική και στοχεύει στην προώθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, μέσα από συζήτηση, θέατρο, υπόδυση ρόλων, δημιουργία ομίλων, κ.ά. – κάθε 
σχολείο μπορεί να αναπτύξει δράσεις που είναι οι πλέον κατάλληλες για το περιβάλλον και το υπόβαθρο 
των μαθητών του, προωθώντας την ενσωμάτωση των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 

Μπορούν να επισημανθούν πολλά παραδείγματα που φανερώνουν τον θετικό αντίκτυπο του έργου, 
τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται με τον εκφοβισμό και τα οποία έχουν επιτευχθεί μέσω 
δραστηριοτήτων που ανέπτυξε η ετερογενής ομάδα εργασίας. Ένα παράδειγμα ήταν η επίτευξη αλλαγών 
στις διαδικασίες του σχολείου που αφορούν την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού, αλλά και ότι 
κάθε σχολείο ανέπτυξε τον δικό του κώδικα συμπεριφοράς που καθορίζει τους κανόνες της σχέσης μεταξύ 
των μελών του. 

Η πρακτική είναι ενσωματωμένη σε ένα διεθνές πρόγραμμα και η βιωσιμότητά της εξασφαλίζεται 
από τη συνέχεια του έργου. Το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συμμετέχοντες, η διαθεσιμότητα του 
υλικού και η αξιοποίησή του από τα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο είναι επίσης πτυχές που 
αντικατοπτρίζουν τις προοπτικές βιωσιμότητας του έργου.

Το συγκεκριμένο έργο εστίασε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων, ώστε να παρεμβαίνουν και 
να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ένας από τους στόχους του έργου, ο οποίος σχετίζεται 
με την καινοτόμο διάσταση του, είναι η ανάγκη για αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας ώστε να γίνουν 
πιο συμμετοχικές και να επιτευχθεί η ενδυνάμωση και ενεργός συμμετοχή των νέων.  

https://www.amnistia.pt/eadh-pagina/ 

Περισσότερες πληροφορίες



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

DOIT – Επιχειρηματικές Δεξιότητες για νεαρούς πρωτοπόρους της κοινωνικής 
καινοτομίας σε έναν ανοικτό ψηφιακό κόσμo

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Μεγάλης κλίμακας καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κοινωνικής Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας για παιδιά και εκπαιδευτές, το οποίο στοχεύει στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 
σε ανοικτά περιβάλλοντα. Μέσω αυτών, επιδιώκει να καλλιεργήσει στα παιδιά και τους νέους κοινωνική 
επιχειρηματική νοοτροπία και να τους εφοδιάσει με εργαλεία και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να 
γίνουν ενεργοί πολίτες και που θα τους δώσουν την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση να πετύχουν θετικό 
κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό θα γίνει μέσα από βιώσιμες καινοτομίες και εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς 
αποκλεισμούς που δίνουν έμφαση στην αύξηση των μελλοντικών πιθανοτήτων απασχόλησης.
Πλαίσιο: EU Horizon 2020 (Περίοδος: 2017-2020). GA Nº: No 770063
Ομάδα στόχος: Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6-16 ετών) που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες και/ή προέρχονται από αγροτικές περιοχές
Εταίροι: Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. (συντονιστής έργου) και δέκα ακόμη εταίροι
Τοποθεσία: Αυστρία, Βέλγο, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το DOIT θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης για νεαρούς ψηφιακούς κοινωνικούς 
επιχειρηματίες και ένα περιβάλλον καινοτόμου εκπαίδευσης για μικρά παιδιά. Θα καλλιεργήσει 
καινοτόμες στάσεις και δεξιότητες σε μικρά παιδιά και νέους, μέσα από ψηφιακή κατασκευή 
και τεχνογνωσία για το «maker movement» (εγχειρίδιο και πλατφόρμα DOIT, καθώς και υλικό για 
εκπαιδευτές και μεσολαβητές), θα γεφυρώσει τα κενά μεταξύ των makerspaces, των σχολείων, της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα και των καινοτόμων 
επιχειρηματικών δικτύων και θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ψηφιακής κουλτούρας κοινωνικής 
καινοτομίας, στη μείωση της ανεργίας στους νέους και, μακροπρόθεσμα, στη δημιουργία νέων αγορών 
και δουλειών. Η εκπαιδευτική προσέγγιση του έργου είναι συνεργατική και χωρίς αποκλεισμούς και 
προωθεί μια παράλληλη εκπαιδευτική διαδικασία τόσο για ανήλικους όσο και για ενήλικες μαθητές, 
εστιάζοντας στη συνδημιουργία και τη συμμετοχή και έχοντας ως βασικό παράγοντα την κοινωνική 
καινοτομία. 

Το DOIT στοχεύει στο να κάνει την πρώιμη εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα πιο πρακτική 
και αποτελεσματική για τους νέους. Συνδυάζει υφιστάμενες έννοιες και προωθεί την παροχή 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, καθώς και την κοινωνική καινοτομία και την 
εκπαίδευση που στηρίζεται στο κίνημα maker. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου 
είναι ότι οι μαθητές βρίσκονται στο κέντρο της καινοτόμου προσέγγισης του DOIT και συμμετέχουν 
στην ανάπτυξη του έργου, παρέχοντας τη δική τους οπτική και συμμετέχοντας στα εργαστήρια, τις 
συναντήσεις των εταίρων και τα συνέδρια. Μέσω της εκπαίδευσης, τα παιδιά θα αξιοποιήσουν στο 
μέγιστο τις δυνατότητές τους και θα γίνουν κοινωνικοί πρωτοπόροι από μικρή ηλικία. Επιπρόσθετα, 
κάθε πιλοτική δράση είναι προσαρμοσμένη στο πλαίσιο/περιβάλλον όπου εφαρμόζεται, λαμβάνοντας 
υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και δημιουργώντας συνεργατικά δίκτυα με τοπικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα για βελτίωση της βάσης της συνεργατικής μάθησης.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ο αντίκτυπος δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε αυτό το στάδιο, αφού τα αποτελέσματα πρέπει να 
συλλεχθούν και να αναλυθούν. Παρόλα αυτά, η καινοτόμος αυτή προσέγγιση ευνοεί την ανάπτυξη 
λύσεων που δεν υπάρχουν στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα και περιβάλλοντα μάθησης, 
επιτρέποντας έτσι μια πιο ευέλικτη και συνεργατική προσέγγιση στον τομέα της εκπαίδευσης.



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Η προσέγγιση του DOIT μπορεί να αναπαραχθεί, αφού μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε 
εκπαιδευτικό σύστημα (επίσημο ή ανεπίσημο). Στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας 
στο τυπικό εκπαιδευτικό μοντέλο, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να λάβουν μέρος ή όχι στην προσέγγιση. Τα 
makerspaces είναι πραγματικότητες που διαδίδονται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη: αποτελούν 
ιδανικές ευκαιρίες για επέκταση της ανοικτής εκπαίδευσης και της ευέλικτης προσέγγισης σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η δικτύωση μέσα στα σχολικές κοινότητες δεν είναι κάτι 
καινούριο: τα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά συστήματα είναι έτοιμα να ανοίξουν τις πόρτες τους και 
σε καινούρια τοπικά ιδρύματα που μοιράζονται τους ίδιους σκοπούς και στόχους. 

https://www.doit-europe.net/

Περισσότερες πληροφορίες



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ – Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για 
Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Έργο που στοχεύει στην υποστήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών (ΥΤΧ) στην κυπριακή κοινωνία, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική γλώσσα και 
ενισχύοντας έτσι την ικανότητά τους για κοινωνική ένταξη. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών ΥΤΧ. Μέσω του προγράμματος, οι μαθητές αναμένεται 
να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες, παρακολουθώντας μαθήματα δεύτερης γλώσσας.
Πλαίσιο: Χρηματοδοτούμενο από το Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή 
Δημοκρατία (10%) (Περίοδος: 2016-2018).
Ομάδα στόχος: Ανήλικοι ΥΤΧ
Εταίροι: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, CARDET, INNOVADE
Τοποθεσία: Κύπρος

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη του υλικού για το έργο «ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ» βασίστηκε στην ευρέως 
αποδεκτή θέση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
όσον αφορά τη γλώσσα, όταν πρέπει να επεξεργαστούν την ακαδημαϊκή γλώσσα στο πλαίσιο του 
σχολικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι νεοεισερχόμενοι μαθητές ενδέχεται να μην καταφέρουν 
να κατανοήσουν πλήρως τους σχολικούς κανόνες και τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές πρακτικές που 
ισχύουν στο κυπριακό σχολικό πλαίσιο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός στην 
επιτυχή εφαρμογή του έργου. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε ειδική έμφαση στη συνεχή υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Ένα κομμάτι αυτής της υποστήριξης 
αφορά την ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό και τα μαθήματα αναπτύχθηκαν από μια επιστημονική 
ομάδα η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές με εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Η ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει μια ποικιλία δωρεάν διαδικτυακών παιχνιδιών, τα οποία 
σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αφορούν 
προγράμματα διδασκαλίας της γλώσσας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μαθημάτων 
γλώσσας, από εκπαιδευτικούς αλλά και από τους ίδιους τους μαθητές.
Επιπλέον, μπορούν να υποστηρίξουν δραστηριότητες εκτός αναλυτικού προγράμματος, αφού 
επιτρέπουν στους μαθητές να μάθουν παίζοντας. 

Το έργο εφαρμόστηκε σε τοπικό επίπεδο με στόχο να προάγει την Ενσωμάτωση παιδιών ΥΤΧ στο 
σχολείο και γενικότερα στην κυπριακή κοινωνία. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολόγησε τη 
συνολική της εμπειρία μέσω της κλίμακας Likert και εξέφρασε την ικανοποίησή της με τη συνολική 
απόδοση και τα οφέλη του προγράμματος σε ποσοστό 82%.



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

http://www.geiaxara.eu/en

Περισσότερες πληροφορίες

Προσέγγιση της Εκπαίδευσης χωρίς Αποκλεισμούς -> Διαστρωματωμένες 
Διδακτικές Ενότητες 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόστηκε, αρχικά, για μαθητές με μεταναστευτική 
βιογραφία, για υποστήριξή τους στην εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και 
σε άλλες θεματικές ενότητες και σε άλλους μαθητές που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες
Πλαίσιο: Εφαρμόζεται σε διάφορα πλαίσια από το 2005
Ομάδα στόχος: Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, 
εκπαιδευτικοί

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το ερευνητικό κέντρο CARDET και την εταιρεία συμβουλευτικής 
INNOVADE και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ειδικά για την κάλυψη των αναγκών και των 
προσδοκιών μαθητών ΥΤΧ.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

IMPACT

Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε κρατικό επίπεδο και η εκπαίδευση έγινε πάνω σε συγκεκριμένα θέματα 
σε διάφορες πόλεις και σχολεία. Η προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων που 
να βασίζονται στις ανάγκες των μαθητών και οι οποίες να αξιοποιούν ποικίλες τεχνικές διδασκαλίας 
που να επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Επομένως, τα υλικά που αναπτύχθηκαν είναι 
διαφοροποιημένα μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και το πλαίσιο. Αυτό είναι ένα 
από τα βασικά πλεονεκτήματα των διαστρωματωμένων διδακτικών ενοτήτων, αφού τα διδακτικά 
εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στα σχολεία συνήθως ακολουθούν ένα τυποποιημένο αναλυτικό 
πρόγραμμα, παραμελώντας τις ατομικές ανάγκες και τρόπους μάθησης του κάθε μαθητή. Για την 
επίτευξη του μέγιστου αντικτύπου και αποτελεσμάτων, ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη πρέπει 
να μην ξεπερνά τους είκοσι.
Η ανατροφοδότηση είναι πάντοτε πολύ θετική, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοποιημένοι με 
την καινοτόμο αυτή προσέγγιση. Ωστόσο, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας σε ευρύτερη 
κλίμακα εξακολουθεί να παραμένει μια πρόκληση, αφού αυτό προϋποθέτει τον επανασχεδιασμό 
και προσαρμογή ολόκληρου του προγράμματος και της διαδικασίας, κάτι για το οποίο πολλοί 
εκπαιδευτικοί δεν είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια. Επομένως, η μεγαλύτερη 
δυσκολία είναι η συμμετοχή και η δέσμευση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της.

Σήμερα, αυτό αποτελεί ένα από τα καλύτερα εργαλεία που επιτρέπει σε όλους να φτάσουν σε ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο ικανοτήτων, ανάλογα με τις ατομικές τους ανάγκες. Ο αντίκτυπος είναι 
μετρήσιμος (μέχρι ενός σημείου), αφού οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τα θετικά αποτελέσματα 
για μια συγκεκριμένη περίοδο. Πρόκειται τώρα να αρχίσει η διαδοχική εφαρμογή του έργου για 



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Η αξιοποίηση ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας για ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανάγκες των 
μαθητών ανάλογα με το υπόβαθρό τους, τους ιδιαίτερους τρόπους μάθησής τους και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα καθιερωμένα συστήματα παροχής γνώσεων τα 
οποία δε λαμβάνουν υπόψη το υπόβαθρο του μαθητή.

τέσσερα χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα για μια πιο λεπτομερή παρακολούθηση και κατανόηση του 
αντικτύπου μιας τέτοιας προσέγγισης.  Έχουν σχεδιαστεί διδακτικές ενότητες για Ιταλικά, Επιστήμη, 
Ιστορία, Γεωγραφία (για γυμνάσια και λύκεια) και για Μαθηματικά, Ιταλικά, Ιστορία, Επιστήμη (για 
δημοτικά), καθώς και μια ενότητα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η βιωσιμότητα και η εφαρμογή της μεθόδου εξαρτώνται από τη δέσμευση, την πρωτοβουλία και 
το κίνητρο των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια 
στην προσαρμογή των υφιστάμενων παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις 
συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών.

Raszyńska School

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Σχολικό πρόγραμμα και διαδικασίες για τη δημιουργία πρωτοποριακών αναλυτικών 
προγραμμάτων και παιδαγωγικών καινοτομιών, με στόχο την προώθηση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και την υποστήριξη του σχολείου στην υιοθέτηση μιας ολιστικής 
προσέγγισης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των μεταναστών και προσφύγων μαθητών. 
Πλαίσιο: Εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια
Ομάδα στόχος: Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετανάστες μαθητές, εκπαιδευτικοί, 
διευθυντές σχολείων
Εταίροι: Raszynska Community School
Τοποθεσία: Πολωνία

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Προκειμένου να υποδεχτεί, να φιλοξενήσει και να διευκολύνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των παιδιών 
προσφύγων, το προσωπικό του σχολείου εφάρμοσε μια σειρά από διαδικασίες που περιλαμβάνουν 1) 
τη δημιουργία καινοτομίας στον τομέα της παγκόσμιας εκπαίδευσης με τη μορφή ενός διεπιστημονικού, 
διαθεματικού προγράμματος που να εμπλέκει όλους τους μαθητές 2) την παροχή «πακέτων υποδοχής» 
(powitalnik) για παιδιά μετανάστες 3) τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών μαθημάτων προσαρμογής όπου τα 
παιδιά μπορούν να εστιάσουν στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και στην προσαρμογή τους στην 
πολωνική κουλτούρα, παράλληλα με την ένταξή τους στη σχολική κοινότητα 4) την εισαγωγή ομαδικών εργασιών 
με στόχο την ενίσχυση της ένταξης και της ενσωμάτωσης, αντί της διοργάνωσης πολιτιστικών ημερίδων και 
φεστιβάλ διαφορετικότητας και 5) μεσολάβηση και διδασκαλία για παιδιά μετανάστες.
Μια ακόμη σημαντική πτυχή της δράσης του σχολείου υπήρξε η έμφαση που έδωσε στην καινοτομία γενικότερα. 
Το Raszynska είναι ένα κοινοτικό σχολείο, επομένως απολαμβάνει περισσότερες ελευθερίες σε σχέση με τα 
δημόσια σχολεία στην Πολωνία όσον αφορά τις δραστηριότητες και προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί με τους 
μαθητές. Η ολιστική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς έχει εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο μόνο σε ένα σχολείο. 
Το σχολείο εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση του προγράμματος και των ιδεών του. Επίσης, διατηρεί στενές 
σχέσεις με την κοινότητα αποφοίτων του, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων μαθητών, και παρακολουθεί 
στενά την πρόοδό τους.



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το πρόγραμμα του Raszynska School προάγει την διαπολιτισμική κατανόηση και αναπτύσσει 
τις κριτικές δεξιότητες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής μιας πρακτικής 
προσέγγισης για εργασία με ποικιλόμορφες ομάδες μαθητών και για ενθάρρυνση της συνεργασίας 
τους. Το σχολείο εστιάζει στην προώθηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς 
και στην προαγωγή της ποιότητας ζωής των μαθητών, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή τους επίδοση. Η 
συγκεκριμένη πρακτική είναι χρήσιμη κυρίως ως έμπνευση, επειδή είναι δύσκολο να αναπαραχθεί 
πλήρως σε άλλα πλαίσια. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει την πρόοδο που μπορούν να 
πετύχουν τα σχολεία, όταν δεσμευτούν στις αξίες της ένταξης, της συνεργασίας, της διαφορετικότητας 
και της ποιότητας ζωής των μαθητών.

Τα προγράμματα του κοινοτικού σχολείου Raszynska έχουν παρουσιαστεί πολλές φορές ως βέλτιστη 
πρακτική και έχουν αναπαραχθεί από άλλα ιδρύματα. Ωστόσο, για να αναπαραχθούν αυτά τα 
προγράμματα, πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να αντιστοιχούν στους πόρους και τη δομή των 
δημόσιων σχολείων.

Μερικοί από τους παράγοντες επιτυχίας της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν η οικονομική 
υποστήριξη (είναι ένα κοινοτικό σχολείο), η συμμετοχή κινητοποιημένου και καταρτισμένου 
προσωπικού (κατάλληλη στρατηγική προσλήψεων), η μακροχρόνια προοπτική (είναι μια διαδικασία 
που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται για μακροχρόνια χρήση) και η συμμετοχή των διευθυντών (οι 
πρακτικές ενθαρρύνονται από τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι δημιουργούν ένα σχολικό 
κλίμα χωρίς αποκλεισμούς που στηρίζει τη διαφορετικότητα).

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας - Escola de Segunda Oportunidade

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Matosinhos στην Πορτογαλία προσφέρει ένα 
μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να σχεδιάσουν το 
δικό τους εκπαιδευτικό πλάνο και το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση, καλλιτεχνική εκπαίδευση, 
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και εκπαιδευτική στήριξη
Πλαίσιο: Έργο που άρχισε το 2008 από το AE20, μέλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Πόλεων, Ιδρυμάτων και 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (E2OM)
Ομάδα στόχος: Νέοι ηλικίας 15 με 25 ετών που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολεία 
Εταίροι: Δήμος Matosinhos και διάφοροι τοπικοί παράγοντες
Τοποθεσία: Πορτογαλία



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Το έργο γεννήθηκε από την ανάγκη παροχής καινοτόμων και συγκεκριμένων λύσεων σε υφιστάμενα 
προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος: την εγκατάλειψη του σχολείου και το χαμηλό επίπεδο 
προσόντων στους νέους, το οποίο οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και έλλειψη κοινωνικών 
ικανοτήτων. Η Πορτογαλία έχει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και 
έλλειψης προσόντων στην Ευρώπη. Το έργο εστιάζει κυρίως στις δυνατότητες του ατόμου και όχι 
στο αναλυτικό πρόγραμμα και ο τελικός στόχος είναι να επιτρέψει στους μαθητές να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους, να πετύχουν στην εκπαίδευσή τους και να μπουν στην αγορά εργασίας με 
αυτοπεποίθηση. Η επαγγελματική εκπαίδευση και η δημιουργία επιλογών διά βίου μάθησης είναι οι 
θεμέλιοι λίθοι του συγκεκριμένου έργου, το οποίο συνδυάζει την κατάκτηση και ανάπτυξη βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας (μέσω πρακτικής 
εκπαίδευσης και της χρήσης νέων τεχνολογιών) και την καλλιτεχνική προσέγγιση. Μέρος του Ατομικού 
Σχεδίου Εκπαίδευσης είναι μια σειρά από ημερήσια εργαστήρια σε τέσσερις βασικούς τομείς: i) 
Επαγγελματική εκπαίδευση στη Μαγειρική, τη Ραπτική και τη Δημιουργικότητα, την Ξυλουργική 
και την Ηλεκτρολογία, την Πληροφορική ii) Καλλιτεχνική εκπαίδευση στο Θέατρο, τη Μουσική, τον 
Χορό, τις Εικαστικές Τέχνες  iii) Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Εκπαιδευτική Υποστήριξη και 
Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και iv) Υποστήριξη για την απόκτηση των πιστοποιητικών του δεύτερου 
και τρίτου κύκλου της βασικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές καλούνται επίσης να συμμετέχουν σε 
διάφορες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την αγωγή υγείας, 
την ασφάλεια και εκπαιδευτικές επισκέψεις (συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων στο εξωτερικό, 
αφού οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες παρόμοιες με το E2OM σε άλλες 
χώρες μέλη του δικτύου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία του να γίνει μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού 
συστήματος της Πορτογαλίας και αναγνωρίζεται ως πρότυπο αναφοράς από διάφορες ευρωπαϊκές 
μελέτες, κάτι που αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη του θετικού αντικτύπου που έχει στους μαθητές και την 
κοινότητα. Μάλιστα, κατά τη διάρκειά του έργου, εξετάστηκε ο αντίκτυπος των πρακτικών του. Η 
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι γύρω στο 10-15% (ένα ποσοστό που πρέπει να ειδωθεί υπό το 
πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας στόχου) και  ότι γύρω στο 70% των μαθητών ολοκληρώνουν 
την εκπαίδευσή τους. 

Η καινοτόμος πτυχή του έργου σχετίζεται με το συνολικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε που φέρει τον 
τίτλο Εκπαίδευση και Αλλαγή, το οποίο όχι μόνο στηρίζει το σχολείο, αλλά εστιάζει και στην προσωπική 
αλλαγή και επίλυση προβλημάτων στις ζωές των μαθητών. Σε αυτή τη διαδικασία οι νέοι συμμετέχουν 
ενεργά και προσωπικά, αφού εμπλέκονται σε όλα τα βήματα. Παράλληλα με τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται για τους νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, το Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση και ενδυναμώνει τη συνεργασία 
μεταξύ κρατικών και ξένων οργανισμών. Αυτό μεταφράζεται στο γεγονός ότι το Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας είναι ένα έργο που εφαρμόζεται τοπικά (Matosinhos, Πορτογαλία), αλλά και διεθνώς (μέσω 
της συμμετοχής στο E2C), στο πλαίσιο της συνεργασίας τριών φορέων (AE2O, Δήμος Matosinhos and 
Regional Direction for Education in the North) και της συμμετοχής πολλών εταίρων.



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η αναπαραγωγή αυτής της πρακτικής σε άλλα σχολεία είναι εφικτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ώστε να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, όπως είναι οι νέοι τρόποι πιστοποίησης, τα ισχυρά και 
μακροχρόνια δίκτυα συνεργασίας μεταξύ διάφορων παραγόντων του εκπαιδευτικού συστήματος, η 
ανάπτυξη εργαλείων που επιτρέπουν τον εντοπισμό και παρακολούθηση των μαθητών που μπορούν 
να ωφεληθούν περισσότερο από αυτές τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και η εκπαίδευση και κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού.

http://www.segundaoportunidade.com/

Περισσότερες πληροφορίες

OSOS – Open Schools for Open Societies (Ανοικτά Σχολεία για Ανοικτές 
Κοινωνίες) 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή: Έργο που στοχεύει στην αναδιάρθρωση των σχολείων στη βάση μιας ολιστικής 
προσέγγισης, η οποία θα διευκολύνει την εδραίωση μιας κουλτούρας ανοικτής εκπαίδευσης στα υφιστάμενα 
σχολικά πλαίσια. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός Μοντέλου Ανοικτής Εκπαίδευσης το οποίο 
θα υλοποιηθεί με πιλοτικές δράσεις σε 100 σχολεία σε 10 ευρωπαϊκές χώρες εταίρους.
Πλαίσιο: EU Horizon 2020 (Περίοδος: 2017-2020). GA Nº 741572.
Ομάδα στόχος: Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6-16 ετών) που βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση και/ή προέρχονται από αγροτικές περιοχές, εκπαιδευτικοί, γονείς, οργανώσεις τύπου 
«makerspaces», επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής
Εταίροι: Ελληνογερμανική αγωγή (συντονιστής έργου) και δεκαέξι ακόμη εταίροι
Τοποθεσία: Ελλάδα, Φινλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, 
Ιρλανδία, Ισραήλ, Αυστραλία και ΗΠΑ

Στο πλαίσιο του έργου OSOS προωθείται μια ολιστική προσέγγιση στην καινοτομία. Η συγκεκριμένη προσέγγιση  
εφαρμόζει σε μεγάλη κλίμακα μια διαδικασία η οποία θα συμβάλει στη μετατροπή των σχολείων σε καινοτόμα 
οικοσυστήματα που θα λειτουργούν ως επιστημονικά εργαστήρια γνώσης. Στο πλαίσιο αυτών των εργαστηρίων, 
οι διευθυντές σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και η τοπική κοινότητα θα ανταλλάζουν λύσεις για διάφορα 
προβλήματα και θα ωφελούνται μέσω της αύξησης του επιστημονικού κεφαλαίου της κοινότητάς τους, αλλά 
και μέσω της ανάπτυξης υπεύθυνης πολιτότητας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπει το OSOS 
στο πλαίσιο ενός μοντέλου ανοικτής εκπαίδευσης θα εφαρμοστούν ενσωματώνοντας τις αρχές της Υπεύθυνης 
Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation, RRI), στις τάξεις φυσικών επιστημών των 
συμμετεχόντων σχολείων. Προκειμένου ένα Ανοικτό Σχολείο να προωθήσει και να καθιερώσει τις αρχές της 
Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, θα πρέπει να θεσμοθετήσει συνειδητά υπεύθυνες πρακτικές και να τις 
συνδέσει με τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Ο απώτερος στόχος του έργου OSOS (μέσα από την εφαρμογή 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην έρευνα και τη μάθηση βάσει έργων) είναι να μετατρέψει τους 
μαθητές από καταναλωτές σε δημιουργούς περιεχομένου.
Τέλος, η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν την 
ευθύνη της εκπαίδευσης των μαθητών, αφού ένα Ανοικτό Σχολείο πρέπει να δίνει σε όλους τους παράγοντες την 
ευκαιρία να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού της αλλαγής.
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η εφαρμογή/δοκιμαστική φάση θα γίνει σε διεθνές επίπεδο σε δέκα χώρες και σε κάθε χώρα θα 
συμμετέχουν συνολικά 100 σχολεία, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό των 1000 σχολείων σε όλο 
το δίκτυο OSOS. Η ομάδα του έργου εστίασε στην αξιολόγηση της οργανωτικής αλλαγής που είναι 
απαραίτητη για την εφαρμογή προσεγγίσεων ανοικτής εκπαίδευσης βασισμένων στις αρχές της 
Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. Το πλαίσιο αξιολόγησης του έργου εξετάζει τη βιωσιμότητα και 
τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας των προτεινόμενων προσεγγίσεων, προκειμένου να ενημερώσει 
τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο πολιτικής για τις απαραίτητες επενδύσεις. Για τη μέτρηση της 
Οργανωτικής Αλλαγής και την Ενσωμάτωση των Αρχών της Υπεύθυνης Ανάπτυξης και Καινοτομίας, 
η Ομάδα Αξιολόγησης του OSOS ανέπτυξε ένα Εργαλείο Αναστοχασμού που βασίζεται σε τρία 
επίπεδα: Διαχείριση, Διαδικασία και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση 
της βιωσιμότητας της προσέγγισης του OSOS θα γίνει με συλλογή δεδομένων και πραγματοποίηση 
ανάλυσης όσον αφορά τις οικονομικές και πολιτισμικές παραμέτρους που αφορούν το μετασχηματισμό 
του σχολείου και τη συνεργασία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το Μοντέλο Ανοικτής Εκπαίδευσης του OSOS δίνει έμφαση στη δημιουργία βιώσιμης αλλαγής στο 
σχολικό πλαίσιο, η οποία είναι διαρκής και επεκτείνεται. Βασίζεται σε πολυάριθμες κρατικές και 
διεθνείς πρωτοβουλίες και παρέχει έναν μοναδικό πόρο για αναβάθμιση του σχολείου σε ένα πιο 
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Κτίζοντας στη βάση των δυνατών σημείων που παρουσιάζουν τα σενάρια του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης για αναδιάρθρωση του σχολείου και εφαρμόζοντας μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση για την εισαγωγή της καινοτομίας στα σχολεία, η σύμπραξη του έργου OSOS αποσκοπεί 
στο να δείξει πώς τα σχολεία μπορούν να γίνουν κοιτίδες εξερεύνησης και παρέμβασης, καθώς και 
συντελεστές επιτάχυνσης της καινοτομίας στις τοπικές τους κοινότητες. Το έργο OSOS θα περιγράψει 
και θα εφαρμόσει σε μεγάλη κλίμακα μια διαδικασία η οποία θα συντελέσει στη μετατροπή των 
σχολείων σε καινοτόμα οικοσυστήματα που θα λειτουργούν ως χώροι επιστημονικής μάθησης και 
από τα οποία θα επωφελούνται οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και η τοπική κοινότητα, 
μέσω της αύξησης του επιστημονικού κεφαλαίου των κοινοτήτων τους και της ανάπτυξης υπεύθυνης 
και συμμετοχικής πολιτότητας. 

https://www.openschools.eu/

Περισσότερες πληροφορίες 



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Κύριο χαρακτηριστικό των καλών πρακτικών 
είναι ότι στοχεύουν κυρίως σε μαθητές με 
μεταναστευτικό ή χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο. Κάποιες από τις καινούριες αυτές 
προσεγγίσεις έχουν αποδείξει ότι η χρήση της 
τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων μπορεί 
να συμβάλει θετικά στη δημιουργία βιώσιμων 
συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς εντός των 
σχολείων, καθώς τα εργαλεία αυτά είναι ευέλικτα, 
προσαρμόσιμα και ελκυστικά στους νέους 
ανθρώπους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Τα πιο κοινά προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν η έλλειψη 
πρωτοβουλίας και κινήτρου μεταξύ των εκπαιδευτικών ή των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίοι διστάζουν να 
εφαρμόσουν καινοτόμα εργαλεία και προσεγγίσεις που δεν 
εμπίπτουν στο συμβατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμη, φάνηκε 
ότι όσο περισσότερη ελευθερία έχει το σχολείο όσον αφορά το 
πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του τόσο περισσότερο και πιο 
διεξοδικά εφαρμόζονται τα καινοτόμα εργαλεία. Επομένως, ένα 
από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι 
η ενσωμάτωση νέων μεθόδων και πρακτικών στα καθιερωμένα 
παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα. Τέλος, μια από τις 
βασικές προκλήσεις για τα σχολεία είναι ο χρόνος που απαιτείται 
για εφαρμογή της μεθοδολογίας, αφού οι πρακτικές πρέπει να 
εφαρμοστούν εντός του σχολικού έτους.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα από τα κοινά 
βασικά χαρακτηριστικά των καλών πρακτικών είναι η 
προσαρμοστικότητά τους και η δυνατότητα αναπαραγωγής τους 
σε διαφορετικά πλαίσια, κάτι που αυξάνει τον αντίκτυπο που 
έχουν στην κοινωνική ένταξη σε διαφορετικές χώρες. Κρίσιμης 
σημασίας είναι, επίσης, η συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους 
παράγοντες που εμπλέκονται, ειδικά μεταξύ των Δημόσιων 
Ιδρυμάτων, τα οποία μπορούν να δράσουν σε επίπεδο χάραξης 
πολιτικής.

Τέλος, οι καλές πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 
περαιτέρω επεξεργασία και ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο καινοτομίας και προόδου. Οι πιο πάνω 
καλές πρακτικές έχουν υλοποιηθεί κυρίως σε τοπικό επίπεδο στο 
πλαίσιο έργων· ως εκ τούτου δεν υπάρχει ένα εμπεριστατωμένο, 
συνεκτικό πρόγραμμα που να ενσωματώνεται σε όλο το 
εκπαιδευτικό σύστημα και όχι μόνο κατά τη διάρκεια έργων. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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Η βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των νέων και η διασφάλιση μιας διά βίου εκπαιδευτικής διαδικασίας 
για αυτούς, είναι μία από τις βασικές προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Η καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. στην Πολωνία).  Είναι, ωστόσο, δυνατό να ανατραπεί αυτή η τάση, δίνοντας σε όσους 
αποφασίζουν να επιστρέψουν στο σχολείο μια δεύτερη ευκαιρία, η οποία θα τους επιτρέψει να επανενταχθούν 
και να νιώσουν αποδεκτοί σε ένα ανοικτό εκπαιδευτικό πλαίσιο (π.χ. «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας», Πορτογαλία). 
Είναι τεράστιας σημασίας η παροχή της εκπαίδευσης να συμβαδίζει με τις γοργές αλλαγές που παρατηρούνται 
στις ανάγκες της εκπαίδευσης και να ικανοποιεί εξατομικευμένες μαθησιακές ανάγκες. Οι διαφοροποιημένες 
μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να υπερνικηθούν μέσω μιας τυποποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης· 
υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθούν εξατομικευμένα μονοπάτια μάθησης (π.χ. «Διαστρωματωμένες 
Εκπαιδευτικές Ενότητες», Ιταλία).

Η εκπαίδευση θα πρέπει να προωθεί τις αξίες εκείνες που είναι σημαντικές για τις σύγχρονες κοινωνίες, 
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες της ΕΕ. Τα εκπαιδευτικά 
συστήματα θα πρέπει να αναγνωρίσουν ως κοινό τους κοινωνικό στόχο το να εκπαιδεύσουν τους νέους 
όχι ως μαθητές (σε σχέση με τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα), αλλά ως πολίτες της κοινωνίας στην οποία 
ζουν. Σχολεία που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση και καλλιέργεια δημοκρατικών αξιών δίνουν τη 
δυνατότητα στους μαθητές τους να γίνουν ενεργοί και συνειδητοί δημοκρατικοί πολίτες (π.χ. «Συναισθηματική 
Αγωγή στο Σχολείο», Ιταλία). Η ενίσχυση της προσωπικής, κοινωνικής διάστασης των νέων, είναι σημαντική 
για τη σημερινή και μελλοντική κοινωνία, αφού προετοιμάζει τους μαθητές να γίνουν ενεργά μέλη της και τους 
ωθεί στο να υπερασπίζονται και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων (π.χ. «Σχολεία Φιλικά προς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα», Πορτογαλία). Η ολιστική αυτή προσέγγιση του σχολείου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως 
στρατηγική πρόληψης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς μεταξύ των νέων (π.χ. διακρίσεις, εκφοβισμός, κ.λπ).

Τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν είναι προετοιμασμένα για μια κοινωνία της οποίας η διαφορετικότητα και ο 
πλουραλισμός είναι πλέον βασικά χαρακτηριστικά. Η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων αποτελεί 
προτεραιότητα σε τάξεις που γίνονται όλο και πιο πολυπολιτισμικές. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές πρακτικές 
οι οποίες ‘προετοιμάζουν’ τα σχολεία ώστε να υποδέχονται αλλοδαπούς μαθητές (ειδικά ΥΤΧ), αναπτύσσοντας 
στρατηγικές υποδοχής και διευκόλυνσης της ένταξής τους τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο κοινωνικό 
σύστημα (π.χ. «Πακέτο Υποδοχής – POWITALNIK»). Ο βασικός στόχος είναι η παροχή καινοτόμων αναλυτικών 
προγραμμάτων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων που να ενισχυουν τις πολυπολιτισμικές ικανότητες των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών (π.χ. «Σχολείο Raszyńska», Πολωνία). Το σχολείο του σήμερα και του αύριο 
είναι ένα ποικιλόμορφο μαθησιακό περιβάλλον και αυτή η διαφορετικότητα δεν αντικατοπτρίζεται ή δεν 
αντιμετωπίζεται από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο 
οι πιθανότητες εκπαιδευτικής επιτυχίας όλων των μαθητών. Υπάρχουν ακόμη μειονότητες οι οποίες συχνά 
εγκαταλείπουν την εκπαίδευσή τους ή έχουν περισσότερες δυσκολίες στο να πετύχουν τους εκπαιδευτικούς 
τους στόχους. Ο στόχος είναι τονίσουμε την αξία που έχουν τα πολυπολιτισμικά και ποικιλόμορφα αυτά πλαίσια 
που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία (π.χ. «REEI», Πορτογαλία).

Υπάρχουν σήμερα πολλές πρωτοβουλίες εκπαιδευτικής αναθεώρησης στην Ευρώπη σε επίπεδο χάραξης 
πολιτικής, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν τα σχολεία πιο αποτελεσματικά και να παρέχουν στους μαθητές 
εκπαίδευση που να τους προετοιμάζει για τη ζωή στον 21ο αιώνα. Τα σχολεία πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα 
της εκπαίδευσης, καλλιεργώντας σε περισσότερους μαθητές από ό,τι στο παρελθόν υψηλές δεξιότητες. καθώς 
και την ικανότητα ευέλικτης σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες μιας κοινωνίας 
που αλλάζει χάρη στην τεχνολογία (π.χ. «DOIT», Ευρώπη/διεθνώς). Αυτές οι πρωτοβουλίες αναθεώρησης 
αφορούν προγράμματα ανάπτυξης πυλών εκπαίδευσης, την παροχή ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης σε 
εκπαιδευτικούς, τη χρήση ψηφιακών/τεχνολογικών συσκευών από όλους τους μαθητές σε τακτική βάση (π.χ. 
«iDecide», Κύπρος), αλλά και την ανοικοδόμηση και επανασχεδιασμό, σε ευρύτερο επίπεδο, των εκπαιδευτικών 
περιβαλλόντων, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους να ανακαλύπτουν τα κρυμμένα τους ταλέντα 
και να εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητές τους (π.χ. «Ανοικτά Σχολεία για Ανοικτές Κοινωνίες», Ευρώπη/
διεθνώς). Παρέχοντας ίση πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υποδομές και πόρους σε περιθωριοποιημένους νέους, 
ευνοούμε μια εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, την ευελιξία και την ενσωμάτωση, στο 
πλαίσιο μιας φιλοσοφίας κοινωνικής καινοτομίας (π.χ. «Nemesis», Ευρώπη/διεθνώς).
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MEDIS – Μεσογειακά Σχολεία Χωρίς Αποκλεισμούς

ODISSEU

ΚΎΠΡΟΣ

Σύντομη περιγραφή

Περισσότερες πληροφορίες
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department of education Sofia – city, KMOP: Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou, HFC: Hope for Children 
CRC, CESIE, CARDET, Ajuntament de macenet de la Selva

Χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία

Έτος: 2017- 2019

Πρόγραμμα: Erasmus+, KA2, Project Number: 2018-1-IT02-KA201-048187

Εταίροι: OXFAM, FAU, MEATH PARTNERSHIP, CARDET, UPIT, KOPIN

Χώρες: Κύπρος, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία

Έτος: 2018- 2021

Το πρόγραμμα MEDIS στοχεύει στην αντιμετώπιση της ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και της 
ένταξής τους στα σχολεία. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της τοπικής γλώσσας σε ένα πολύγλωσσο πλαίσιο νεοαφιχθέντων μεταναστών στα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

https://medisinclusiveschools.eu/



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Σύντομη περιγραφή

Περισσότερες πληροφορίες

Το έργο σχεδιάστηκε για να αναπτύξει στους νέους ψηφιακές ικανότητες και ικανότητες γραμματισμού στα μέσα 
ενημέρωσης, έτσι ώστε να αναπτύξει αντίσταση σε όλες τις μορφές διακρίσεων. Το έργο θα παράγει μια ολιστική και 
χωρίς αποκλεισμούς σε απευθείας σύνδεση παιχνίδι προσομοίωσης για να εξηγήσει την αναγκαστική μετανάστευση 
που επιτρέπει την ευρεία συμμετοχή σε όλο το σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών, 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και αλλαγές στην παιδαγωγική και τη νοοτροπία από τους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς, και μια πραγματική συμμετοχή των αιτούντων άσυλο ως ενεργό παράγοντα αλλαγής σε όλο το έργο. 
Αυτό θα το καταστήσει τόσο καινοτόμο (εντελώς νέο στην ΕΕ) όσο και δωρεάν για τις υπάρχουσες εργασίες.

https://www.odisseu-project.eu/en/

SORAPS – Μελέτη για τις θρησκείες ενάντια στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα

ΙΤΑΛΙΑ

Σύντομη περιγραφή

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόγραμμα: Erasmus+, KA2, Project Number: 2016-1-IT02-KA201-024707

Εταίροι: Cà Foscari Veneza; ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES; Oxfam Italia Onlus; Universidad de 
Salamanca; Universitaet Augsburg, SYDDANSK UNIVERSITET, IES Campo Charro, Convitto Foscarini, lycée 
René Cassin

Χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία Δανία

Έτος: 2016- 2019

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευόμενων μέσα από την ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε δύο αλληλένδετα 
θέματα των θρησκειών και της διαπολιτισκικότητας από μια αντικειμενική, κριτική και επιστημονική άποψη, και με 
τη ρητή εστίαση & μεθοδολογία (όπως λέει και ο τίτλος του έργου) της καταπολέμησης των προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων που προκύπτουν γύρω από τις θρησκείες, αλλά επίσης και εντός των θρησκειών, ενισχύοντας το σεβασμό 
των διαφορετικών πολιτιστικών, κοινωνικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων.

https://soraps.unive.it/



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

IntegratEd – Προώθηση της ουσιαστικής ένταξης των παιδιών Τρίτων 
Χωρών στην εκπαίδευση

Σύντομη περιγραφή

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόγραμμα: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) – Integration of third-country nationals, Project 
Number: 2018- 776143

Εταίροι: KMOP; CESIE; InteRed; Canary Wharf Consulting LTD; KMAKEDPDE; European Parents Association

Χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Βέλγιο

Έτος: 2018 - 2020

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της επιτυχούς συμμετοχής των νεοαφιχθέντων παιδιών υπηκόων τρίτων 
χωρών στην εκπαίδευση και η συμβολή στην καταπολέμηση των διακρίσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτό 
θα πραγματοποιηθεί με: αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση και του ποσοστού επίτευξης των παιδιών/νέων 
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, υποστήριξη των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και του 
προσωπικού, διευκόλυνση και προώθηση της συμμετοχής γονέων από τρίτες χώρες στη σχολική ζωή των παιδιών τους, 
βελτίωση της γνώσης των μαθητών από τρίτες χώρες και των γονέων τους σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης.

https://www.integrated-project.eu/

Light on Rights!

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόγραμμα: Erasmus+, KA2, Project Number: 2015-1-ES01-KA204-015532

Εταίροι: Parc Sanitari Sant Joan De Deu, Fub Stockholm, Kezenfogva Osszefogas A Fogyatekosokert Alapitvany, 
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Center Za Usposabljanje Delo In Varstvo Dolfke Bostjancic Draga

Χώρες: Ισπανία (Καταλονία), Σουηδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία

Έτος: 2015- 2017



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Σύντομη περιγραφή

Σύντομη περιγραφή

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες

Το “Lights on Rights!” αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αναπηρίες και αποσκοπεί στην 
παροχή απάντησης στην ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο στην πλήρη κατάκτηση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρίες. Σε αντίθεση με την απομόνωση στην ομάδα ή το περιβάλλον τους, αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν σε ανοικτά 
φόρουμ, μοιράζοντας άμεσα τις εμπειρίες και τις απόψεις τους και συμμετέχοντας σε προσωπικούς διαλόγους με άτομα 
με ειδικές ανάγκες από όλη την Ευρώπη.

Το έργο αποσκοπούσε στην ενίσχυση των ικανοτήτων των διαμεσολαβητών στην εκπαίδευση των νέων στην Ευρώπη 
με την ανταλλαγή εργαλείων, μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση των νέων, αντιμετωπίζοντας 
εγκάρσιες, βασικές ικανότητες στην ενδυνάμωση των νέων. Οι δραστηριότητες υποστήριξαν τη διάδοση και την 
προώθηση προσεγγίσεων που αντιμετωπίζουν βασικές ικανότητες σε έννοιες ενδυνάμωσης με επίκεντρο τον μαθητή. 
Δημιούργησαν γέφυρες μεταξύ της θεωρητικής διάστασης, του κοινωνικού αντίκτυπου (κοινωνικοπολιτική διάσταση) και 
των συγκεκριμένων πεδίων εργασίας των φορέων στην επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση (διάσταση πεδίου).

https://lightsonrights.wordpress.com/

https://competendo.net/en/

COMPETENDO

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόγραμμα: Erasmus+, KA2, Project Number: 2015-2-DE04-KA205-012710

Εταίροι: MitOst (coordinator), Ideas Factory, SKORO, Südwind and Working between Cultures

Χώρες: Γερμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Αυστρία

Έτος: 2015- 2018



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

GENDERSTRAT4EQUALITY - Train-the-gendertrainer

Family, Community and School: the Troika of my values! - Οικογένεια, 
κοινότητα και σχολείο: η τρόικα των αξιών μου!

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Σύντομη περιγραφή

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόγραμμα: Erasmus+, KA2, Project Number: 2014-1-AT01-KA204-001012

Εταίροι: Amt der NÖ Landesregierung Frauenreferat, Lygiu Galimybiu Pletros Centras, CESI- Centar za Edukaciju, 
Savjetovanje i Istrazivanje, Centar za Zenske Studije & Jafnréttisstofa

Χώρες: Αυστρία, Λιθουανία, Κροατία, Ισλανδία

Έτος: 2014- 2016

Πρόγραμμα: Erasmus+, KA2, Project Number: 2014-1-PT01-KA201-001041

Εταίροι:  AE Miranda do Corvo, A.R.J. Bara, Gimnazija Sentvid, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Kitzbuehel, Yuksel-Ilhan Alanyali Fen Lisesi, Colegiul Economic &quot;George Baritiu&quot;, & 2o Epaggelmatiko 
Lykeio Xanthis

Χώρες: Πορτογαλία, Βέλγιο, Σλοβενία, Αυστρία, Τουρκία, Ρουμανία, Ελλάδα

Έτος: 2014- 2016

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των κριτηρίων ποιότητας και των ευρωπαϊκών προτύπων στην κατάρτιση των φύλων, 
αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα στοιχεία έλειπαν από την κατάρτιση των φύλων σε όλα τα περιφερειακά επίπεδα, από 
το τοπικό έως το Ευρωπαϊκό. Μέσω αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, έχει δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο 
προγραμμάτων σπουδών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των “εκπαιδευτών φύλου” σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Με αυτό το βοήθημα, σχεδίαζαν να ενισχύσουν και να εναρμονίσουν την κατάρτιση για την ισότητα των 
φύλων. Οι εταίροι διοργάνωσαν ένα συνέδριο πολλαπλασιαστών στην Αυστρία για τη διάδοση του προγράμματος 
σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών προτύπων που απαιτούνται για την κατάρτιση των φύλων.

http://www.noe.gv.at/genderstrat



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Σύντομη περιγραφή

Περισσότερες πληροφορίες

Το έργο αυτό διερεύνησε πώς οι εταίροι θα μπορούσαν να προωθήσουν τις πολιτικές και κοινωνικές αξίες που ενισχύουν 
τις συνδέσεις των σχολείων τους με τις οικογένειες και τις τοπικές τους κοινότητες, εφαρμόζοντας νέες παιδαγωγικές 
στρατηγικές και βοηθήματα για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών. Οι 
μαθητές είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ανταλλαγές φοιτητών, ενώ οι εταίροι μοιράζονταν καλές πρακτικές 
και εμπειρίες μεταξύ τους. Το έργο διοργάνωσε επίσης ευκαιρίες κατάρτισης προσωπικού και Ημέρα Εθελοντισμού 
έργου. Συνολικά, το έργο είχε άμεσο αντίκτυπο στους μαθητές, οι οποίοι έγιναν πιο ανεκτικοί στις διαφορές και 
βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα. Οι οικογένειες και οι τοπικές κοινότητες σημείωσαν επίσης ότι 
αισθάνθηκαν αυτόν τον αντίκτυπο, όχι μόνο στις ανταλλαγές φοιτητών, αλλά και σε δραστηριότητες όπως η Ημέρα 
Εθελοντισμού και η προετοιμασία των ανταλλαγών.

https://sites.google.com/site/fcserasmus/



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ/ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Συντονιστής έργου

ΠΟΛΩΝΙΑ

Συνεργαζόμενος εταίρος

ΚΥΠΡΟΣ

Συνεργαζόμενος εταίρος

Συνεργαζόμενος εταίρος



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

www.wholeschoolsociallabs.eu 

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.


