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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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 βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της
προσέγγισης του ολιστικού σχολείου, 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.

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SOCI@LL

1
2
3
4
5

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.

Εμπλέκοντας βασικούς
φορείς

Ενίσχυση της δέσμευσης και του
Ανοιχτές συνεργασίες και συνεργατική
αισθήματος ευθύνης των ενδιαφερόμενων μεθοδολογική προσέγγιση.
φορέων
Προώθηση της κοινής μάθησης, της
ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας.

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.

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

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

Χτίζοντας ένα ζωντανό
εικονικό κοινωνικό
εργαστήρι

Εικονικό Κοινωνικό Εργαστήρι για
διεπιστημονική συνεργασία και
ευκαιρίες συμμετοχικής μάθησης.

Δημιουργία ενός εικονικού εργαστηρίου
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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ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

ΜΑΘΗΤΈΣ

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ

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

ΣΧΟΛΕΊΑ

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

ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ

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

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
SOCI@LL
Ο Χάρτης του έργου SOCI@LL στοχεύει στην υποστήριξη και επιτάχυνση συστημικών αλλαγών που
αποσκοπούν στη δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων και πλαισίων χωρίς αποκλεισμούς μέσα
και γύρω από τα σχολεία. Ο παρών χάρτης βασίζεται στα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου, σε περιφερειακό, εθνικό
και διακρατικό επίπεδο και ολοκληρώνει τον στόχο της αρχικής φάσης του έργου: τη δημιουργία
των βάσεων της αποστολής του έργου SOCI@LL.
Ο ΧΆΡΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΤΗ • Παρέχει επισκόπηση του προβλήματος και των
ΣΎΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΌΛΟΥΘΩΝ υφιστάμενων κοινωνικών προκλήσεων στον τομέα της
ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ: εκπαίδευσης και περιγράφει την παρούσα κατάσταση στο
πλαίσιο της οποίας θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει το
δίκτυο του έργου SOCI@LL.
• Συγκεντρώνει μια σειρά από δημιουργικές και επιτυχημένες
πρακτικές που σχετίζονται με την εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς και την καινοτόμο εκπαίδευση στην Ευρώπη.
• Περιγράφει τη στρατηγική και τη συνολική προσέγγιση
του έργου, για όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια
αποστολή για τη χρήση της προσέγγισης του ολιστικού
σχολείου και των κοινωνικών εργαστηρίων, προκειμένου να
θέσουν τις βάσεις, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την
κοινωνική ένταξη μέσα και γύρω από τα σχολεία.
• Παρέχει ένα σχέδιο δράσης για την αναπαραγωγή του
έργου SOCI@LL σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα/
πλαίσια και, τέλος,
• Παραθέτει συμπερασματικές εισηγήσεις για τη
συνολική προώθηση της καινοτόμου εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς.
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χάρη στη σύνθεση της σύμπραξης στη βάση μιας
τριαδικής δομής, όλοι οι εταίροι συνεισέφεραν
την τεχνογνωσία, την πείρα και τις γνώσεις
τους σχετικά με το τοπικό τους πλαίσιο,
χαρτογραφώντας το τρέχον τοπίο όσον αφορά
το νομικό πλαίσιο, τις στατιστικές τάσεις και τις
υφιστάμενες πρακτικές μέσα και γύρω από τα
σχολεία στην Κύπρο, την Ιταλία, την Πολωνία
και την Πορτογαλία. Αναπτύχθηκαν συνολικά
τέσσερις εθνικές εκθέσεις, οι οποίες παρείχαν τη
βάση για μια συγκριτική διακρατική οπτική.
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Η έκθεση σχετικά με την παρούσα κατάσταση σε διεθνές επίπεδο είναι το αποτέλεσμα της
επισκόπησης της παρούσας κατάστασης της κάθε χώρας και αποτελεί μια πληροφοριακή και
στέρεη βάση τόσο για ανταλλαγή εμπειριών όσο και για κατανόηση των υφιστάμενων μέτρων,
εργαλείων και πολιτικών που καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό των νέων μέσα και έξω από
τα σχολεία. Η έκθεση βασίζεται:
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Σε μια δευτερογενή έρευνα η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση του νομικού πλαισίου της κάθε
χώρας εταίρου, τις εθνικές τάσεις στον τομέα της καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης
και τις βασικές πρωτοβουλίες σε σχετικά ζητήματα.
Σε επιλεγμένες βασικές αναφορές και πηγές, οι οποίες αναλύθηκαν στο πλαίσιο μιας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης.

Σε διάφορες συμμετοχικές μεθόδους πρωτογενούς έρευνας, συμπεριλαμβανομένων
ερωτηματολογίων (που απευθύνθηκαν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων),
ομάδων εστίασης (εμπλέκοντας τις τοπικές κοινότητες και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη μέσω
της προσέγγισης του ολιστικού σχολείου) και ημιδομημένων συνεντεύξεων (με ειδικούς από τον
τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα ευρήματα της δευτερογενούς έρευνας που έγινε στις χώρες εταίρους του έργου SOCI@LL τονίζουν
την αλλαγή της φυσιογνωμίας της ευρωπαϊκής κοινωνίας, αμφισβητώντας έτσι το υφιστάμενο
πλαίσιο του συστήματος της ΕΕ και των πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης. Χρειάζεται, ειδικά
για τους νέους, ένα νέο παράδειγμα βασισμένο σε μια κουλτούρα αποδοχής το οποίο να εκτιμά
τη διαφορετικότητα και τον πλουραλισμό και στο οποίο να ενισχύεται όχι η αφομοίωση και η
ομοιογένεια αλλά η ένταξη των νεαρών μεταναστών. Οι τάξεις γίνονται όλο και πιο πολιτισμικές
και χρειάζεται να δημιουργηθεί μια μαθητοκεντρική προσέγγιση με τη συμβολή διαφόρων μερών.
Η προαγωγή της ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ειδικά για τους πιο ευάλωτους
αποδέκτες, έχει διασφαλιστεί με μια τεράστια νομοθετική αναθεώρηση τα τελευταία χρόνια η
οποία στοχεύει στην εμπλοκή όλων των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη
τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Ωστόσο, η εφαρμογή της είναι ένα
θέμα για το οποίο χρειάζεται ακόμη δουλειά. Χρειάζεται να εμπλακεί όλο το σχολείο και η τοπική
κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και εμπεριστατωμένη διαδικασία
κοινωνικής ένταξης μέσα και έξω από τις τάξεις, μέσα από την αύξηση των πόρων και των εργαλείων
και τη βελτίωση των ικανοτήτων που χρειάζονται για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Σε πολλές
χώρες, η πληθώρα των μαθησιακών αναγκών, οι οπτικές του φύλου και οι κοινωνικοοικονομικές
ανισότητες είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στη δημιουργία
ενός σχολείου χωρίς αποκλεισμούς.
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Η φυσιογνωμία των
σύγχρονων κοινωνιών
και οι προκλήσεις
για τις διατομεακές
πολιτικές της ΕΕ

Το παράδειγμα “ένταξη αντί
αφομοίωση” στη νομοθετική
αναθεώρηση του εκπαιδευτικού
τομέα

Η καινούρια
προσέγγιση στον τομέα
της εκπαιδευτικής
καινοτομίας προωθεί τη
διαφορετικότητα αντί
την ομοιογένεια

Ανάγκη δημιουργίας
μιας κουλτούρας
αποδόχής και
διαφορετικότητας
που να προωθεί τις
θεμελιώδεις αξίες της
ΕΕ

• Ανάγκη για βασικές αλλαγές στα
εκπαιδευτικά προγράμματα,οι οποίες να
καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες της
τάξης που γίνονται όλο και πιο ποικίλες
• Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
είναι ένα ζήτημα που απαιτεί συνεχή
προσοχή και ειδικά μέτρα, ώστε να
μειωθούν τα ποσοστά εγκατάλειψης.
• Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι
κοινωνικοικονομικές ανισότητες και
η άνιση πρόσβαση στις ευκαιρίες
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ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση τόσο σε κρατικό επίπεδο (από την κάθε χώρα
εταίρο) όσο και σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο (για άλλες χώρες της ΕΕ), η οποία είχε ως στόχο να
διερευνήσει την παρούσα κατάσταση αναφορικά με τα σχετικά ζητήματα και να συντάξει μια βάση
δεδομένων με τις πιο πρόσφατες και σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. Τα θέματα αφορούσαν
καινοτόμες πρακτικές για την ένταξη των νέων μέσα και γύρω από τα σχολεία, καινοτόμες μεθόδους
εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, πολιτισμικά ευαίσθητα αναλυτικά προγράμματα,
ενδυνάμωση των ευάλωτων νέων στο επίπεδο της κοινότητας, προώθηση της ισότητας στο πλαίσιο
της αυξανόμενης διαφορετικότητας στα σχολεία, την ενεργό πολιτότητα και συμμετοχή των νέων
στο επίπεδο της κοινότητας, στρατηγικές συνεργασίες με σχολεία στο επίπεδο της κοινότητας και
επιτυχημένες συνεργατικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων.
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Τα βασικά ευρήματα έχουν ως εξής:

ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΙ ΤΟΥ SOCI@LL

ΆΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η σημασία της ενίσχυσης της ενεργούς
πολιτότητας των νέων για την κοινωνική
τους ένταξη

Επέκταση των ανοιχτών και ευέλικτων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ενδυνάμωση του σχολικού προσωπικού
για πιο καινοτόμα και χωρίς
αποκλεισμούς προγράμματα

Πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών
προσεγγίσεων για αξιολόγηση
καινοτόμων καλών πρακτικών

Προώθηση της μαθητοκεντρικής
προσέγγισης και της προσέγγισης βάσει
αναγκών

Ενίσχυση της συστηματικής
συνεργατικής προσέγγισης για την
ενδυνάμωση των νέων και την παροχή
ποιοτικής εκπαίδευσης

(Κύπρος, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία)

Ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση των
ΤΠΕ στα σχολεία
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ SOCI@LL ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ/ΔΙΕΘΝΏΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών της
σχολικής κοινότητας (έρευνα «μέσα στα σχολεία»: ερωτηματολόγια
και ομάδα εστίασης στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας) και άλλων
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών από τους τομείς της εκπαίδευσης και
της κοινωνικής ένταξης (έρευνα «γύρω από τα σχολεία»: ημιδομημένες
συνεντεύξεις και ομάδα εστίασης με ειδικούς/σχετικά ενδιαφερόμενα
μέρη). Στην Ιταλία, η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε «εις
διπλούν» σε δύο περιφέρειες, με τη συμμετοχή τριών εταίρων
στην κάθε μία. Η πρωτογενής έρευνα περιλαμβάνει συνολικά 447
συμμετέχοντες στα ερωτηματολόγια, 54 ημιδομημένες συνεντεύξεις
και 10 ομάδες εστίασης (5 με μέλη της σχολικής κοινότητας και 5 με
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) στις οποίες συμμετείχαν 83 άτομα.
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ΜΕΘΟΔΟΣ/ΣΤΟΧΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Μαθητές

296

Εκπαιδευτικοί

133

Διευθυντές

18

ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Σχολική κοινότητα

40

Σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη

43

Ειδικοί στην εκπαίδευση

28

Ειδικοί στην κοινωνική ένταξη

26

ΣΥΝΟΛΟ

4 4 7

5 4

8 3

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΊ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΎΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ SOCI@LL

Η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο μέσα όσο και γύρω από τα σχολεία που συμμετείχαν
στο έργο SOCI@LL έδειξε ότι χρειάζονται νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτομίες όσον αφορά τα
αναλυτικά προγράμματα, οι οποίες να καταπολεμούν τις ανισότητες και να ενισχύουν τις συνεργατικές
μεθοδολογίες. Μια δομημένη σύμπραξη σε επίπεδο κοινότητας θα μπορούσε να βοηθήσει στην εφαρμογή
ενός προγράμματος κατά του εκφοβισμού, εμπλέκοντας ένα ευρύ δίκτυο σχολείων. Τα ζητήματα φύλου,
οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η πολιτισμική διαφορετικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός,
είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την καταπολέμηση των διακρίσεων, των
ανισοτήτων και την προώθηση των ακαδημαϊκών και προσωπικών επιτυχιών στο σχολείο. Περιθώριο
βελτίωσης υπάρχει και στη συμμετοχή των γονιών, με τη δημιουργία ενός γραφείου βοήθειας για
αλλοδαπούς γονείς. Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη, ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές προκλήσεις (πολυπολιτισμικές τάξεις, τεχνολογία, ευέλικτα
και μαθητοκεντρικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.) και να εφαρμόσουν ευέλικτες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις για την ικανοποίηση της διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής ζήτησης.
ΚΡΊΣΙΜΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΆΝΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΊΑ:
Ανάγκη για περισσότερες
διαπολιτισμικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες κινητικότητας.
Ο εκφοβισμός θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με κατάλληλα
προγράμματα παρέμβαση και
διαμεσολάβησης.
Μαθητοκεντρική προσέγγιση και
κοινός σχεδιασμός.

Δυσκολία στην εφαρμογή των
αξιών της κοινωνικής ένταξης.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός
εξακολουθεί να είναι ένα ευαίσθητο
και αμφιλεγόμενο ζήτημα.
Περισσότερος χώρος για τη
συμμετοχή των γονιών

ΜΑΘΗΤΈΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ

ΈΡΕΥΝΑ ΈΡΓΟΥ SOCI@LL ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
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Ανάγκη για περισσότερη
εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών σχετικά με την
κοινωνική ένταξη.
Ενίσχυση της ενεργούς
πολιτότητας των μαθητών.

Ύπαρξη διαφορών ως προς την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
Η θρησκεία ως παράγοντας
διακρίσεων.
Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
με την προσέγγιση της ομότιμης
μάθησης.

Προγράμματα κατά του
εκφοβισμού σε συνεργασία με
την τοπική κοινότητα.
Ανάγκη για σχέδιο υποδοχής
των ξένων μαθητών.
Συνεργατική μάθηση μέσω της
τεχνολογίας.

Η σεξουαλικότητα και η
ομοφυλοφιλία εξακολουθούν
να είναι θέματα ταμπού.
Ανάπτυξη ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών για ενίσχυση
του σημαντικού τους ρόλου.

ΜΑΘΗΤΈΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ
ΓΟΝΕΊΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ
ΆΛΛΟ ΣΧΟΛΙΚΌ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ
ΟΜΆΔΕΣ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΈΡΓΟΥ SOCI@LL ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συνδυασμός δραστηριοτήτων τυπικής και μη
τυπικής μάθησης.
Πιο ολοκληρωμένες στρατηγικές για τις
δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας.
Προώθηση ανοιχτών αναλυτικών
προγραμμάτων για τον από κοινού σχεδιασμό
εκπαιδευτικών μεθόδων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κουλτούρα αποδοχής και ολιστική προσέγγιση
της ένταξης.
Προβλήματα ένταξης για διαφορετικές
πολιτισμικές ομάδες.
Ξενοφοβία και διακρίσεις υπό την επίδραση των
ΜΜΕ.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φτωχή υλοποίηση πολτικών χωρίς
αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες.
Αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων.
Κοινωνικό στάτους και γεωγραφικές διαφορές
ως παράγοντες διακρίσεων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων
μέσω της τεχνολογίας.
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών.
Προώθηση του διαλόγου στα σχολεία.

ΗΜΙΔΟΜΗΜΈΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΆΔΕΣ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ
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ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Οι εταίροι επισήμαναν αρκετές πρακτικές που
υλοποιήθηκαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές
επίπεδο και παρείχαν μια σύντομη περιγραφή
τους. Συνολικά, επιλέγηκαν 15 καλές πρακτικές
για περαιτέρω μελέτη, από τις οποίες οι 12 ήταν
στις χώρες εταίρους (3 στην Κύπρο, την Ιταλία,
την Πολωνία και την Πορτογαλία) και οι 3 από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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E-EVALINTO: Περιβάλλον αξιολόγησης για την προώθηση των διαπολιτισμικών εργαλείων και
πρακτικών μεσολάβησης στα σχολεία
iDecide: Ένα καινοτόμο εγχειρίδιο για πολιτικές λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών

Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση των Κοινωνικών
Συγκρούσεων
Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο

Η Προσέγγιση της Εκπαίδευσης χωρίς Αποκλεισμούς -> Διαστρωματωμένες Διδακτικές Ενότητες

INCLUDED

Πακέτο Υποδοχής - POWITALNIK

Σχολείο Raszyńska

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

Σχολεία Φιλικά προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Escolas Amigas dos Direitos Humanos)

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Escola de Segunda Oportunidade)

NEMESIS – Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Μοντέλο για την Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας
(Novel Educational Model Enabling Social Innovation Skills)
DOIT – Επιχειρηματικές δεξιότητες για νεαρούς πρωτοπόρους της κοινωνικής καινοτομίας σε έναν
ανοικτό ψηφιακό κόσμο
OSOS - Ανοικτά Σχολεία για Ανοικτές Κοινωνίες (Open Schools for Open Societies)
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TECHNOLOGY FOR
EMPOWERMENT

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε εις βάθος ανάλυση και τουλάχιστον μια συνέντευξη για κάθε μία από αυτές τις
καλές πρακτικές, με την εμπλοκή βασικών παραγόντων που διαχειρίζονται/εφαρμόζουν την κάθε
πρακτική. Οι επιτυχημένες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν επισημαίνουν τι έχει γίνει στον τομέα
της εκπαίδευσης στην ΕΕ όσον αφορά τις καινοτόμες πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς.
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).
ΔΙΔΆΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΛΉΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ SOCI@LL
Η στρατηγική του έργου SOCI@LL έχει
διαμορφωθεί από τη χαρτογράφηση της
παρούσας κατάστασης και από τη γνώση που
δημιουργήθηκε από κοινού σε αυτό το πρώτο
βήμα της αποστολής. Παρέχει μια επισκόπηση
για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν
για τη δημιουργία ολιστικών συστημάτων χωρίς
αποκλεισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης,
αφού φυσικά έχει πρώτα περιγραφεί η τρέχουσα
κατάσταση.
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Πρέπει να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο δίκτυο SOCI@LL, το οποίο θα θέσει τις βάσεις που θα
επιτρέψουν σε όλους τους τοπικούς παράγοντες να συμμετέχουν στην αποστολή του έργου. Στη
συνέχεια, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά εργαλεία για καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς μάθηση,
τα οποία ακολούθως θα ελεγχθούν και θα βελτιωθούν, ώστε να εισαχθούν ως μέρος καινοτόμων
αναλυτικών προγραμμάτων. Σε αυτό το βήμα, αναπτύσσονται και παρέχονται σχετικά εργαλεία
καθοδήγησης τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα σε τοπικές αρχές να συμμετέχουν στη διαδικασία
ως φορείς λήψης αποφάσεων. Τέλος, ένα εικονικό κοινωνικό εργαστήρι θα αποτελέσει την τελική
και βασική προσπάθεια για τη δημιουργία ανοικτών σχολείων χωρίς αποκλεισμούς.
Ανάπτυξη, έλεγχος και βελτίωση των
εκπαιδευτικών πόρων για καινοτόμο και χωρίς
αποκλεισμούς μάθηση

Δημιουργία βιώσιμου δικτύου SOCI@LL

ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ SOCI@LL
Ανάπτυξη, έλεγχος και βελτίωση των εργαλείων
καθοδήγησης για τις τοπικές αρχές, σχετικά με
πλατφόρμες χωρίς αποκλεισμούς

Δημιουργία βιώσιμου εικονικού κοινωνικού
εργαστηρίου

ΠΥΛΏΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ SOCI@LL

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL
Προκλήσεις/προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν: Σε τοπικό επίπεδο, χρειάζεται να αναπτυχθούν
συνεργατικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς στον τομέα της
εκπαίδευσης, οι οποίες να διασφαλίζουν την εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών/
παραγόντων που θα συμμετέχουν. Τα σχολεία έχουν έλλειψη στρατηγικών που προωθούν ένα
ασφαλές και θετικό περιβάλλον μέσα και γύρω από αυτά, κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
μέσω μιας στενής συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη θα
μπορούσαν να συμμετέχουν ως συνδημιουργοί και τελικοί αποδέκτες. Αυτό θα ενίσχυε την
ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ένταξη των νέων στην κοινωνία. Τέτοιες ευέλικτες και ανοικτές
συνεργασίες θα δημιουργούσαν επίσης ουσιαστικές ευκαιρίες για συμμετοχή των σχολικών
κοινοτήτων στον αναστοχασμό και τη συζήτηση για τις κοινές αξίες και την ένταξη, ενημερώνοντας
και ευαισθητοποιώντας τα μέλη τους, κάνοντάς τα πιο έτοιμα να υπερασπιστούν τις αξίες της
αποδοχής και της ανεκτικότητας και μετατρέποντάς τα σε φύλακες των δημοκρατικών αξιών που
προωθούν την ισότητα στη σχολική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SOCI@LL

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ο γενικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια παραδειγματική αλλαγή στον τρόπο που συνεργάζονται τα
σχολεία και οι κοινότητες για τη δημιουργία καινοτόμων προσεγγίσεων κοινωνικής ένταξης. Η συμμετοχή
βασικών ενδιαφερόμενων μερών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας πλήρως αντιπροσωπευτικής
διαδικασίας δικτύωσης χωρίς αποκλεισμούς, τόσο μέσα όσο και γύρω από τα σχολεία.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΡΟΙ

Το έργο είναι κτισμένο στη βάση μιας βαθιά συνεργατικής προσέγγισης,
κατά την οποία όχι μόνο καλλιεργούνται, αλλά και εφαρμόζονται πρακτικά
ουσιαστικές και ευεργετικές συμπράξεις. Για τον λόγο αυτό, ο κύριος στόχος
θα είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο στο οποίο θα προάγεται η δέσμευση και
η αίσθηση ευθύνης των ενδιαφερόμενων μερών και στο οποίο η προώθηση
της από κοινού μάθησης, της ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας θα
είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες.

• Ανοιχτές
συνεργασίες σε
τοπικό επίπεδο
• συνεργατικές
μεθοδολογικές
προσεγγίσεις

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#2

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#3

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#4

Μια δομημένη
συνεργασία μεταξύ
τοπικών αρχών και
σχολείων για ανταλλαγή
και εδραίωση των
θεμελιωδών αξιών
της ΕΕ και την
εφαρμογή ολιστικών
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων

Η χρήση των ΤΠΕ θα
μπορούσε να συμβάλει
στην προώθηση
μιας πλήρως
συμμετοχικής και
χωρίς αποκλεισμούς
δυναμικής/διαλόγου
ανάμεσα στα διάφορα
ενδιαφερόμενα μέρη
στο επίπεδο της
τοπικής κοινότητας και
των τοπικών σχολείων

Οι δραστηριότητες
των μαθητών σε
σχέση με την πολιτική
εκπαίδευση θα πρέπει
να αναπτυχθούν
μέσω συνεργατικής
δράσης με την
τοπική κοινότητα,
προκειμένου να
ενισχυθεί η ενεργός
πολιτότητα των νέων

Η διαφορετικότητα
και ο πλουραλισμός
θα πρέπει να
εκπροσωπούνται στην
τοπική σύμπραξη του
εκπαιδευτικού τομέα

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗ
Προκλήσεις/προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν: Στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τα ποιοτικά
εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούσαν να διασφαλιστούν μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών
παραδειγμάτων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων οι οποίες θα αντιμετωπίζουν κατάλληλα
τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, όπως είναι η πολυπολιτισμικότητα, ο πλουραλισμός, η
αξιοποίηση της τεχνολογίας, τα ευέλικτα και μαθητοκεντρικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.
Αυτό θα μπορούσε επίσης να γίνει μέσω της παροχής ενημερωμένων, χρήσιμων και καινοτόμων
πόρων σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να είναι πιο έτοιμοι να
διαχειριστούν προκλήσεις σχετικά με τη διαφορετικότητα εντός του πλαισίου τους και να εισάγουν
νέες προσεγγίσεις, ώστε να το μετατρέψουν σε ‘γνήσιο εργαστήρι παιδαγωγικής καινοτομίας’.

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SOCI@LL

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, πολλαπλασιάζοντας
τις συστημικές και ολιστικές προσεγγίσεις και προάγοντας αποτελεσματικές και καινοτόμες παιδαγωγικές και
μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Επιδιώκει να δημιουργήσει, επομένως, ευκαιρίες ενίσχυσης των διαπολιτισμικών
ικανοτήτων των βασικών παραγόντων, να ενισχύσει μια κουλτούρα διαφορετικότητας και σεβασμού μέσα και
γύρω από τα σχολεία και να εγκαθιδρύσει μακροχρόνια αυτοδιαχειριζόμενα συνεργατικά πλαίσια κοινωνικού
πειραματισμού και αλλαγής.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Η προτεινόμενη δομή εργασίας και οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν
στρατηγικά ώστε να δημιουργήσουν πιστοποιημένα και σύγχρονα
αναλυτικά προγράμματα και νέα αποτελεσματικά εργαλεία,
συμπεριλαμβανομένων πόρων εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας
(δημιουργημένων στη βάση του οράματος των ενδιαφερόμενων μερών,
ιδιαίτερα της σχολικής κοινότητας, των εμπειρογνωμόνων και των τοπικών
αρχών που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και ένταξης), τα οποία
ενσωματώνουν τη διαφορετικότητα και πολιτισμικά ευαίσθητα θέματα. Για
τον λόγο αυτό, θα αναπτυχθούν, θα ελεγχθούν, θα επικυρωθούν και θα
βελτιωθούν πρωτοποριακές μέθοδοι και πόροι που θα απευθύνονται τόσο
στους διευθυντές σχολείων όσο και στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές. Οι
πόροι αυτοί θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι πολιτισμικά
ευαίσθητο, αλλά και που θα ευνοεί την εφαρμογή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία.

ΠΟΡΟΙ
• Εγχειρίδιο για διευθυντές σχολείων
για το πώς να δημιουργήσουν
βιώσιμα, πολιτισμικά ευαίσθητα και
χωρίς αποκλεισμούς συστήματα μέσα
και γύρω από τα σχολεία.
•Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς
για το πώς να προωθήσουν την
παιδαγωγική καινοτομία και την
πολυπολιτισμική μάθηση μέσα και
έξω από τις τάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#2

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#3

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#4

Προώθηση της
εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς
μέσα από ολιστικές
μεθοδολογίες
και προσεγγίσεις
που βασίζονται
στα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Προώθηση της
εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς
μέσα από ολιστικές
μεθοδολογίες και
προσεγγίσεις που
βασίζονται στα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Εφαρμογήσυνεργατικών
προσεγγίσεων
στα εκπαιδευτικά
προγράμματα, για τη
συνεργασία και τον
διάλογο μαθητώνμαθητών, μαθητώνεκπαιδευτικών και
εκπαιδευτικών-γονέων.

Η ευελιξία και ο από
κοινού σχεδιασμός
είναι δύο θέματα
που πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται
στα εκπαιδευτικά
προγράμματα.

Η ανάπτυξη των
ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών
είναι απαραίτητη
για αντιμετώπιση
των κοινωνικών
προκλήσεων
(πολυπολιτισμικές
τάξεις, αξιοποίηση της
τεχνολογίας, ευέλικτα
και μαθητοκεντρικά
εκπαιδευτικά
προγράμματα, κ.λπ.)

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SOCI@LL

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Προκλήσεις/προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν: Όσον αφορά την προώθηση της εκπαίδευσης
χωρίς αποκλεισμούς σε κάθε χώρα, παρατηρείται ότι συχνά υπάρχει ένα κενό μεταξύ του
σχεδιασμού πολιτικής και της εφαρμογής της. Για τη δημιουργία αποτελεσματικών γεφυρών
διαπολιτικής/διατομεακής συνεργασίας, για τη δυνατότητα πειραματισμού και την αμοιβαία
κατανόηση ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες, χρειάζεται να γίνει ανταλλαγή καινοτόμων
συστημάτων σε επίπεδο κοινότητας, τα οποία θα επιτρέψουν μια συστηματική αλλαγή στον τρόπο
που συνεργάζονται οι τοπικές αρχές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Αυτό θα μπορούσε
να συμβάλει στο να σταματήσει ο κύκλος της φτώχειας από γενιά σε γενιά και στο να διασφαλιστεί
μια πιο αποτελεσματική παρέμβαση κατά των εμποδίων στην εκπαίδευση, στο επίπεδο της κάθε
κοινότητας.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο είναι κτισμένο στη βάση μιας βαθιά συνεργατικής προσέγγισης, κατά την οποία όχι μόνο
καλλιεργούνται αλλά και εφαρμόζονται πρακτικά ουσιαστικές και ευεργετικές συμπράξεις σε τοπικό επίπεδο.
Εντός και εκτός των συμπράξεων, τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις
του κύκλου ζωής του έργου (αξιολόγηση αναγκών, σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και διάχυση) και θα
είναι πρέσβεις συνεργατικών διαδικασιών που θα πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (τοπικές συμπράξεις
που διαχειρίζονται κοινωνικά εργαστήρια). Οι τοπικές αρχές θα χρειαστούν καθοδήγηση, ώστε όχι μόνο να
αναπτύξουν αλλά και να συμμετέχουν και να γίνουν οι τελικοί αποδέκτες αυτών των πλατφόρμων χωρίς
αποκλεισμούς που θα δημιουργηθούν σε τοπικό και ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προάγουν
και να επιταχύνουν συστημικές αλλαγές.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Θα αναπτυχθούν, θα ελεγχθούν και θα βελτιωθούν εργαλεία για τις τοπικές
αρχές, προκειμένου να δημιουργήσουν βιώσιμες πλατφόρμες κοινωνικής
ένταξης. Οι πόροι που θα δημιουργηθούν θα δοκιμαστούν από τελικούς χρήστες
και θα βελτιωθούν ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη ευθυγράμμισή τους με τις
ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Συνεδρίες ενδυνάμωσης
αναμένεται να προάγουν την αυτόνομη διαχείριση δομών/επιτροπών χωρίς
αποκλεισμούς μέσα στα σχολεία, καθώς και στα κοινωνικά εργαστήρια γύρω
από τα σχολεία.

ΠΟΡΟΙ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#2

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#3

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#4

Οι νέοι θα πρέπει να
βρίσκονται στο κέντρο
της λήψης αποφάσεων
χωρίς αποκλεισμούς,
μέσα και γύρω από τα
σχολεία, βελτιώνοντας
την ακαδημαϊκή τους
επίδοση και ενεργό
πολιτότητα.

Θα πρέπει να
ενισχυθεί η συμμετοχή
των γονέων στη
συνεργασία μέσα και
γύρω από τα σχολεία
(ειδικά των αλλοδαπών
γονέων), έτσι ώστε να
προαχθεί η κοινωνική
ένταξη στις κοινότητές
τους.

Θα πρέπει να
αναπτυχθεί ένα
πλαίσιο αξιολόγησης
για την εκτίμηση
των αλλαγών που
επιτεύχθηκαν χάρη
στις πλατφόρμες
κοινωνικής ένταξης.

Οι πλατφόρμες χωρίς
αποκλεισμούς θα πρέπει
να περιλαμβάνουν χώρο
για διάλογο σχετικά με
τις αναδυόμενες ανάγκες
και προτεραιότητες
της εκπαιδευτικής
κοινότητας, καθώς και
για τη δημιουργία ενός
κοινοτικού πλαισίου
για την εφαρμογή
προγραμμάτων κατά
του εκφοβισμού από τα
σχολεία σε τοπικό επίπεδο.
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• Εγχειρίδιο για τοπικές
αρχές που θα αποτελείται
από μια βήμα-προςβήμα μεθοδολογική
προσέγγιση για τα
κοινωνικά εργαστήρια
και τους υποστηρικτικούς
πόρους

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: ΕΙΚΟΝΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ SOCI@LL
Προκλήσεις/προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν: Οι λύσεις που προωθεί η κοινότητα εντός των
εκπαιδευτικών συστημάτων δεν έχουν την κατάλληλη υποστηρικτική πλατφόρμα που θα εμπλέξει
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο από κοινού σχεδιασμός
βιώσιμων αλλαγών και καινοτομιών στον τομέα της εκπαίδευσης μπορεί να ενισχυθεί μέσω
ψηφιακών εργαλείων χωρίς αποκλεισμούς. Αυτά τα εργαλεία θα δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο υποστηριζόμενο από μια εικονική πλατφόρμα.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Τα κοινωνικά εργαστήρια (συμμετοχικά, πειραματικά και συστημικά) θα αποτελέσουν μια χρήσιμη πλατφόρμα
όχι μόνο για την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων από, με και για τους τελικούς χρήστες αλλά
και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διάχυση και την επέκταση των πόρων, των μεθοδολογιών και
των αποτελεσμάτων σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση των
τελικών χρηστών, τα εργαστήρια αυτά θα βασίζονται σε τοπικές συμπράξεις μεταξύ σχολείων και σχολικών
κοινοτήτων, τοπικών αρχών, επιστημονικών/τεχνικών εμπειρογνωμόνων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων
μερών και θα δώσουν το σύνθημα για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας που θα υποστηρίζεται
εικονικά από ένα παγκόσμιο εργαστήρι SOCIA@L. Επιπρόσθετα, συμπληρώνοντας τις δραστηριότητες που
προγραμματίζονται να υλοποιηθούν με υπόβαθρο αυτά τα εργαστήρια (και οι οποίες θα εμπλέκουν ευάλωτες
ομάδες), θα λάβει χώρα μια σειρά από άλλες συμμετοχικές δράσεις που θα εκτείνονται πέρα από την
ανταλλαγή καλών πρακτικών, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Η δημιουργία ενός ζωντανού εικονικού εργαστηρίου θα επιτρέψει τη
δημιουργία βιώσιμων λύσεων καθοδηγούμενων από την κοινότητα, οι οποίες
θα αντιμετωπίζουν πολύπλοκες κοινωνικές προκλήσεις, εγκαθιδρύοντας
παράλληλα μακροχρόνια και αυτοδιαχειριζόμενα συνεργατικά περιβάλλοντα
για κοινωνικό πειραματισμό και αλλαγή.

ΠΟΡΟΙ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#2

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#3

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
#4

Θα πρέπει να δοθεί
η δυνατότητα να
αντιμετωπιστούν
οι σύγχρονες
κοινωνικές προκλήσεις
με αφετηρία τις
εκπαιδευτικές
κοινότητες.

Οι μεθοδολογίες και
προσεγγίσεις χωρίς
αποκλεισμούς που
αφορούν την κοινή
λήψη αποφάσεων θα
πρέπει να έχουν ως
βασικά τους συστατικά
τη διαφορετικότητα και
τον πλουραλισμό.

Πρέπει να προαχθεί
η μαθητοκεντρική
εκπαίδευση, ώστε
να ενδυναμωθούν
οι νέοι και να
διασφαλιστεί
η ποιοτική
εκπαίδευση.

Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα τυπικής
και μη τυπικής
μάθησης θα πρέπει
να είναι μέρος ενός
ολοκληρωμένου
πλαισίου σε τοπικό
επίπεδο.
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•Εικονικό Κοινωνικό
Εργαστήρι για
διατομεακή
συνεργασία και
ευκαιρίες συμμετοχικής
μάθησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Το σχέδιο δράσης του έργου SOCI@LL παρέχει
λεπτομερή καθοδήγηση για την αναπαραγωγή
της στρατηγικής του SOCI@LL και του εικονικού
κοινωνικού εργαστηρίου και σε άλλα εκπαιδευτικά
πλαίσια αλλά και σε άλλα πλαίσια εντός της ΕΕ.
Παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των γενικών
και συγκεκριμένων στόχων, των ομάδων στόχων,
των αποτελεσμάτων, της διάρκειας και των
προκλήσεων/ευκαιριών, στο πλαίσιο του κάθε
πυλώνα της αποστολής.
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Αποτελεί ένα λειτουργικό σχεδιάγραμμα για τους απαιτούμενους πόρους, εργαλεία και φάσεις που
πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να μπορούν και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας, καθώς
και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, να δημιουργήσουν εκ νέου βιώσιμα εικονικά κοινωνικά
εργαστήρια, στο πλαίσιο ενός δικτύου μέσα και γύρω από τα σχολεία. Το σχέδιο είναι δομημένο
στη βάση των πέντε βημάτων της αποστολής, ως εξής:
1. Θέτοντας τις
βάσεις

2. Εμπλέοντας
βασικούς φορείς

3. Χησιμοποιώντας
καινοτόμους πόρους

4. Χρησιμοποιώντας
εργαλεία
καθοδήγησης

5. Μένοντας
συντονισμένοι
(διαδικτυακά)

ΒΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΔΡΆΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ SOCI@LL

Το κάθε βήμα περιγράφεται με λεπτομέρεια πιο κάτω.
ΒΗΜΑ 1

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
Γενικοί στόχοι

Χαρτογράφηση του τοπίου στο οποίο θα γίνει η παρέμβαση, ώστε να εντοπιστούν, να
συγκεντρωθούν και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες, μέσω:
• Επισκόπησης της παρούσας κατάστασης και των αναγκών
• Αξιολόγησης και παρουσίασης καλών πρακτικών
• Από κοινού ανάπτυξης ενός χάρτη πορείας για επιτάχυνση των σχετικών αλλαγών

Συγκεκριμένοι
στόχοι

Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη θα συνεργαστούν, ώστε να επισημάνουν, το καθένα από
τη δική του σκοπιά, τις προτεραιότητες δράσης. Το πρώτο αυτό προκαταρκτικό βήμα
είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για συστημική αλλαγή και θα
καθορίσει το βήμα που θα ακολουθήσει. Η χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης
θα παρέχει αξιόπιστα τεκμήρια για τις λύσεις που θα προταθούν για καταπολέμηση των
προβλημάτων/προκλήσεων που επισημάνθηκαν.

Ομάδες στόχοι

Μαθητές

Αποτελέσματα

Χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης και συλλογή των καλών πρακτικών και της
υφιστάμενης γνώσης σχετικά με τα προβλήματα που επισημάνθηκαν

Διάρκεια

Προκλήσεις/
ευκαιρίες

2-3 μήνες

Εκπαιδευτικοί

Διευθυντές
σχολείων

3-4 μήνες

Τοπικές αρχές

Κοινότητες

+5 μήνες

Προκειμένου να επιτευχθούν συστημικές αλλαγές, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και
παράγοντες πρέπει να συμμετέχουν στο στάδιο της έρευνας, ώστε να επισημανθεί τι
χρειάζεται να γίνει για την προώθηση και δημιουργία αποτελεσματικών εκπαιδευτικών
δικτύων χωρίς αποκλεισμούς στα διάφορα περιφερειακά επίπεδα. Θα πρέπει να βασίζεται
στην ενεργό συμμετοχή όλων των μερών της σχολικής κοινότητας, ιδιαίτερα των μαθητών,
ώστε να ενισχυθεί η ενδυνάμωσή και η αίσθηση ότι ανήκουν στην κοινότητα, αλλά και όλων
των σχετικών παραγόντων που εργάζονται σε προγράμματα διά βίου μάθησης είτε στον
τομέα της τυπικής είτε της μη τυπικής μάθησης.
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ΒΗΜΑ 2

ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Γενικοί στόχοι

Συγκεκριμένοι
στόχοι

Οι ουσιαστικές και ευεργετικές συμπράξεις θα πρέπει να ενισχυθούν, μέσα από τη
δημιουργία ενός δικτύου το οποίο προωθεί τη δέσμευση και την αίσθηση ευθύνης των
ενδιαφερόμενων μερών και στο οποίο οι πιο σημαντικές δυναμικές είναι αυτές της από
κοινού μάθησης, της ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας.

Δημιουργία μιας δημοκρατικής και χωρίς αποκλεισμούς σχολικής κουλτούρας η οποία θα
προωθεί τη διαφορετικότητα και θα δίνει χώρο για διάλογο και συζήτηση αμφιλεγόμενων
θεμάτων. Αυτό είναι απαραίτητο για την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση και την
απόκτηση κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων από όλους τους μαθητές, αλλά και για τη
μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.
Δημιουργία συμπράξεων και διατομεακών συνεργασιών και σχέσεων σε τοπικό επίπεδο,
οι οποίες θα συνδέουν βασικούς παράγοντες σε τοπικό επίπεδο και θα δημιουργήσουν
ουσιαστικές συνεργασίες στο πλαίσιο ενός δομημένου πλαισίου δράσης.

Μαθητές

Αποτελέσματα

Ανοικτές συνεργασίες/δίκτυο σε τοπικό επίπεδο

Διάρκεια

Προκλήσεις/
ευκαιρίες

2-3 μήνες

Εκπαιδευτικοί

Διευθυντές
σχολείων

Ομάδες στόχοι

3-4 μήνες

Τοπικές αρχές

Κοινότητες

+5 μήνες

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δε θα πρέπει να θεωρούνται ως ανεξάρτητα από την τοπική
κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και τον επιχειρηματικό τομέα, αλλά ως σημαντικό
κομμάτι τους. Τα ανοικτά δίκτυα θα συμβάλουν σε αποτελέσματα σε τοπικό/εθνικό
επίπεδο και στην ενίσχυση ευρωπαϊκών συμμαχιών σε ευρύτερο επίπεδο.
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ΒΗΜΑ 3

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ
Γενικοί στόχοι

Συγκεκριμένοι
στόχοι

Δημιουργία ποιοτικών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών
παραδειγμάτων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, τα οποία θα αντιμετωπίζουν κατάλληλα
τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών
συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς και τα οποία θα εδραιώνουν μακροχρόνια και
αυτοδιαχειριζόμενα συνεργατικά περιβάλλοντα κοινωνικού πειραματισμού και αλλαγής.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις σε ατομικό,
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, να είναι πολιτισμικά ευαίσθητο και να αντικατοπτρίζει τις
πολλαπλές οπτικές. Η πειραματική διάσταση της μάθησης θα πρέπει να προάγεται μέσα
από μαθητοκεντρικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τέτοια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπορούν να προαχθούν με τον καλύτερο τρόπο μέσα
από προσεγγίσεις ολιστικού σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν ώστε να διαχειρίζονται
τη διαφορετικότητα και να αναπτύσσουν τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των
μαθητών, μέσα από τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη, πρακτικά εργαλεία και
διαρκή υποστήριξη και καθοδήγηση.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις λανθάνουσες προκαταλήψεις τους και
να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπειρία στο να διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό
ρόλο σε δύσκολες συζητήσεις.
Άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό, εθνικό και ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο θα
μπορούσαν να συνεισφέρουν παρέχοντας τη γνώση τους και εισηγήσεις στον τομέα της
κοινωνικής ένταξης και της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
Τοπικές αρχές

Κοινότητες

Μαθητές

Αποτελέσματα

• Εγχειρίδιο για διευθυντές σχολείων για το πώς να δημιουργήσουν βιώσιμα και
πολιτισμικά ευαίσθητα συστήματα χωρίς αποκλεισμούς μέσα και γύρω από τα σχολεία.
• Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς για το πώς να προωθήσουν την παιδαγωγική καινοτομία
και καινοτόμα αναλυτικά προγράμματα και να προάγουν συστήματα χωρίς αποκλεισμούς
μέσα και γύρω από τα σχολεία.

Διάρκεια

Προκλήσεις/
ευκαιρίες

2-3 μήνες

Εκπαιδευτικοί

Διευθυντές
σχολείων

Ομάδες στόχοι

3-4 μήνες

+5 μήνες

Ανάπτυξη και δοκιμή πόρων για επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Η παιδαγωγική
καινοτομία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις αναδυόμενες ανάγκες μέσα στις τάξεις και
να αντιμετωπίζει τα τοπικά κοινωνικά προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί
θα είναι πιο έτοιμοι να διαχειριστούν θετικά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη
διαφορετικότητα και να εισάγουν νέες προσεγγίσεις που θα μετατρέψουν τα τοπικά τους
πλαίσια σε «γνήσια εργαστήρια παιδαγωγικής καινοτομίας».
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ΒΗΜΑ 4

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Γενικοί στόχοι

Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αποκτήσουν τα εφόδια, ώστε να μπορούν να
αναπτύξουν, να συμμετέχουν αλλά και να είναι οι αποδέκτες πλατφόρμων χωρίς
αποκλεισμούς που θα δημιουργηθούν για την επίτευξη συστημικών αλλαγών.

Συγκεκριμένοι
στόχοι

Παροχή εργαλείων ενδυνάμωσης και καθοδήγησης σε φορείς χάραξης πολιτικής σε
διάφορα επίπεδα, για την προώθηση της αυτοδιαχείρισης δομών/επιτροπών χωρίς
αποκλεισμούς μέσα στα σχολεία και στα κοινωνικά εργαστήρια γύρω από τα σχολεία.

Ομάδες στόχοι

Μαθητές

Αποτελέσματα

Εργαλείο για τοπικές αρχές που θα αποτελείται από μια βήμα προς βήμα μεθοδολογική
προσέγγιση για κοινωνικά εργαστήρια και υποστηρικτικούς πόρους.

Διάρκεια

Προκλήσεις/
ευκαιρίες

Εκπαιδευτικοί

Διευθυντές
σχολείων

Τοπικές αρχές

3-4 μήνες

2-3 μήνες

Κοινότητες

+5 μήνες

Για να δημιουργηθούν αποτελεσματικές γέφυρες για συνέργειες ανάμεσα στους διάφορους
φορείς χάραξης πολιτικής/τομείς και για εφαρμογή, πειραματισμό και αμοιβαία κατανόηση
μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων και παραγόντων, χρειάζεται να γίνει ανταλλαγή
καινοτόμων συστημάτων σε επίπεδο κοινότητας τα οποία θα εισάγουν μια συστημική αλλαγή
στον τρόπο που οι τοπικές αρχές συνεργάζονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

ΒΗΜΑ 5

ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)
Γενικοί στόχοι

Οι βιώσιμες αλλαγές και καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης, σχεδιασμένες
από, με και για βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχολείου, θα
μπορούσαν να ενισχυθούν μέσω ψηφιακών εργαλείων ενσωμάτωσης. Τα εργαλεία αυτά,
μέσω κοινωνικών εργαστηρίων, θα δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο θα
υποστηρίζεται από μια εικονική πλατφόρμα.

Συγκεκριμένοι
στόχοι

Τα κοινωνικά εργαστήρια (συμμετοχικά, πειραματικά και συστημικά) θα αποτελέσουν μια
πλατφόρμα όχι μόνο για την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων από, με, και για τελικούς
χρήστες, αλλά και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διάχυση και επέκταση των πόρων και των
μεθοδολογιών. Αρχές σε διάφορα επίπεδα χρειάζεται να προωθήσουν και να εμπλακούν στην
ανάπτυξη βιώσιμων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων
μερών θα συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάντα με σεβασμό στις εκπαιδευτικές
προτεραιότητες και στην ανάγκη για αυτόνομη λήψη αποφάσεων από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ομάδες στόχοι

Μαθητές

Αποτελέσματα

Εικονική πλατφόρμα

Διάρκεια

Προκλήσεις/
ευκαιρίες

2-3 μήνες

Εκπαιδευτικοί

Διευθυντές
σχολείων

3-4 μήνες

Τοπικές αρχές

Κοινότητες

+5 μήνες

Λύσεις που προωθεί η κοινότητα για την επίλυση προβλημάτων στην εκπαίδευση, δεν
έχουν την κατάλληλη υποστηρικτική πλατφόρμα που θα της επιτρέψει να εμπλέξει όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι βιώσιμες αλλαγές και καινοτομίες
στον τομέα της εκπαίδευσης, σχεδιασμένες από, με και για βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στο
πλαίσιο ενός ολιστικού σχολείου, θα μπορούσαν να ενισχυθούν μέσω ψηφιακών εργαλείων
ενσωμάτωσης. Τα εργαλεία αυτά, μέσω κοινωνικών εργαστηρίων, θα δημιουργήσουν ένα
ευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο θα υποστηρίζεται από μια εικονική πλατφόρμα.
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Πιο κάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά οι
διάφορες εισηγήσεις που έχουν προταθεί, οι
οποίες αποτελούν ενδείξεις για το πώς μπορούν
να επιταχυνθούν οι συστημικές αλλαγές μέσα και
γύρω από τα σχολεία και για το πώς να προωθηθεί
η κοινωνική ένταξη και οι θεμελιώδεις αξίες της
ΕΕ στις σύγχρονες κοινότητες και κοινωνίες.
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Διάδοση νέων
αφηγημάτων και
παραδειγμάτων
στις σύγχρονες
κοινωνίες

Θα πρέπει να δημιουργηθεί και να διαδοθεί στις κοινωνίες της ΕΕ ένα θετικό αφήγημα
για τη διαφορετικότητα και τον πλουραλισμό, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες και να υπάρχει σεβασμός των διαφορών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και
των ατόμων.
Η κοινωνική ένταξη θα πρέπει να γίνει αντιληπτή όχι ως διαδικασία ομογενοποίησης
ή αφομοίωσης, αλλά ως διαδικασία ανεκτικότητας, αποδοχής και αναγνώρισης των
διαφορετικών χαρακτηριστικών που ενυπάρχουν στην κοινωνία και ιδιαίτερα στον
τομέα της εκπαίδευσης. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο αυτού του
εκπαιδευτικού παραδείγματος, ως το παρόν και το μέλλον του πολιτισμού.

Μαθητοκεντρική
προσέγγιση για
αποτελεσματική
εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς

Πώς μπορούν να συμπεριληφθούν οι ανάγκες και προτεραιότητες των νέων σε καινοτόμα
αναλυτικά προγράμματα; Πώς μπορούν αυτές να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη
μεθοδολογικών προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς; Το κλειδί είναι να τους αφήσουμε
να εκφράσουν τις ανάγκες και επιθυμίες τους και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την
προσωπική τους ανάπτυξη μέσω ενός ολιστικού εκπαιδευτικού πλαισίου προσωπικής και
κοινωνικής ανάπτυξης.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα γενικό πλαίσιο από το οποίο οι νέοι θα
μπορούν να πάρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να γίνουν οι πολίτες του αύριο, να
εξασκήσουν το επάγγελμα που επιθυμούν, να βρουν τον ρόλο τους στην κοινωνία και να
ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα εκπαιδευτικά
συστήματα πρέπει να τοποθετήσουν τον μαθητή στο επίκεντρο της διαδικασίας και να
αναπτύξουν εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες μαθησιακές διαδικασίες και πόρους,
ώστε να ο κάθε μαθητής να αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητές του.

Στενή συνεργασία
μεταξύ σχολικών
δικτύων και
τοπικών
κοινοτήτων

Για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο δράσης και συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς στον τομέα
της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων.
Οι τοπικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όσοι μοιράζονται την
αποστολή για επίτευξη κοινών εκπαιδευτικών στόχων, θα πρέπει να δημιουργήσουν
ισχυρές συνεργασίες, προκειμένου να εκπαιδεύσουν και να επιμορφώσουν τους νέους
σε ένα συνεκτικό και δομημένο πλαίσιο. Με αυτό τον τρόπο, οι σχολικές και εξωσχολικές
δραστηριότητες και τα συστήματα τυπικής και μη τυπικής μάθησης θα προωθήσουν
διαφορετικές δραστηριότητες ως μέρος της πολυδιάστατης ανάπτυξης των νέων.

Συχνά, η δημιουργία σύγχρονων αποτελεσματικών δημοκρατιών και βιώσιμων
Τεχνολογία: ένα
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του πλουραλισμού, της
ισχυρό εργαλείο διαφορετικότητας και των συνεχών αλλαγών που επιφέρει η τεχνολογία, η εξέλιξη των
ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων και τα γνωρίσματα των νέων οικονομιών. Ο ρόλος
για από κοινού
τεχνολογίας στην κοινωνία έχει αξιοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους και σε
λήψη αποφάσεων της
διαφορετικούς τομείς, αλλά οι δυνατότητές της για κοινωνική αλλαγή δεν έχουν μελετηθεί
επαρκώς. Η τεχνολογία έχει ισχυρό αντίκτυπο στο να προσεγγίζει τις περιθωριοποιημένες
και συμμετοχή

ομάδες και να τις τοποθετεί στο κέντρο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Καινοτομία
στην εκπαίδευση θα μπορούσε να σημαίνει εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων ή πόρων, αλλά
και χρήση της τεχνολογίας ως πλατφόρμας όπου θα εισακούγονται οι φωνές όλων στο
σύστημα λήψης αποφάσεων.

Διά βίου μάθηση:
ποιες είναι οι
εξελίξεις;

Η διά βίου μάθηση ενυπάρχει ήδη σε διάφορες εκπαιδευτικές πολιτικές της ΕΕ και
προωθείται από διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες. Η έρευνα του SOCI@LL έδειξε
ότι πρέπει να προωθηθεί η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, των
οποίων ο ρόλος είναι σημαντικός στη διασφάλιση μιας σύγχρονης μαθησιακής διαδικασίας
που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις και αλλαγές της κοινωνίας. Αν αναγνωρίσουμε τις
εξελικτικές όψεις της κοινωνίας, θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και την ανάγκη
νέων παραδειγμάτων και πόρων που να διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των
ανθρώπων.
Οι εκπαιδευτές είναι το μέσο για ανταλλαγή και διάδοση των νέων λύσεων απέναντι
στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, λύσεις οι οποίες διασφαλίζουν καλύτερες και πιο
συνεκτικές κοινωνίες.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αυτό το έγγραφο στοχεύει στο να προσδιορίσει
το βαθμό στον οποίο οι δράσεις του έργου
SOCI@LL ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές
στρατηγικές για την εκπαίδευση και την
κοινωνική ένταξη γενικότερα, καθώς και με τις
εθνικές προτεραιότητες βάσει των οποίων μπορεί
να ληφθεί υπόψη η δράση κάθε χώρας. Σε αυτό
το πλαίσιο, θα υποβάλλονται επιπρόσθετες
συγκυριακές αναφορές σε ευρωπαϊκές και
διεθνείς συμφωνίες, συμβάσεις και παραδείγματα
πολιτικής, καθώς και αναφορές σε φορείς
που κατέχουν σχετικές γνώσεις οι οποίες είναι
διαθέσιμες μέσα από άλλα έργα της ΕΕ που
αναπτύσσονται στη χώρα των εταίρων.
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Η κοινωνική ένταξη είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας,
η οποία σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την πολυμορφία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, σε όλο τον κόσμο και στην
Ευρώπη. Σε διεθνές επίπεδο, «η διασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιοτικής
εκπαίδευσης και η προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους» αποτελεί τον τέταρτο παγκόσμιο
στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ο στόχος αυτός θεμελιώνεται και από την Οικουμενική Διακήρυξη
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR) που εγκρίθηκε το 1948 και επιβεβαιώθηκε αργότερα σε διάφορα
διεθνή και ευρωπαϊκά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της
UNESCO κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση (1960), του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα (ICESCR) και τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC, 1989). Αρκετές
άλλες πράξεις των Ηνωμένων Εθνών που ισχύουν για συγκεκριμένες ομάδες (εθνοτικές μειονότητες,
γυναίκες, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες και μετανάστες) απαιτούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ την
παροχή εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις. Άλλωστε το δικαίωμα στην χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στο διεθνές δίκαιο.
Σε επίπεδο ΕΕ, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ διασφαλίζει την απαγόρευση κάθε
διάκρισης γενικότερα, όπως επίσης επαναλαμβάνεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στα άρθρα 2 και 10. Η ειδική νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων αναφέρεται ουσιαστικά
σε διακρίσεις στην απασχόληση, αλλά όχι στην εκπαίδευση, με τη μόνη εξαίρεση που εκπροσωπείται
από την οδηγία 2000/43 / ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000. Ωστόσο, η κοινωνική ένταξη
παραμένει ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία των προσπαθειών της ΕΕ για εκπαίδευση και κατάρτιση.
Αν και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρμοδιότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτελούνται από
τα κράτη μέλη, η ΕΕ διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη στήριξη των δράσεων τους με διάφορους
τρόπους, ιδίως με την ενίσχυση της ποιότητας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Μέρος αυτής
της προσπάθειας επικεντρώνεται στην προώθηση της ένταξης και της ενεργού συμμετοχής των
πολιτών στα ευρωπαϊκά σχολεία, ένας κρίσιμος στόχος τον οποίο επιδιώκει η ΕΕ μέσω του κύριου
πλαισίου συνεργασίας της ΕΕ, γνωστού ως EΚ 2020, μέσω μιας σειράς χρηματοδοτικών μέσων, που
περιλαμβάνουν το πρόγραμμα Erasmus+ και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία,
καθώς και πολλές άλλες πολιτικές και μη δεσμευτικές δηλώσεις.
Αναφορικά με τη στρατηγική EΚ 2020, θεωρήθηκε ως ένα φόρουμ στο οποίο τα κράτη μέλη μπορούν
να ανταλλάσσουν γνώσεις και καλές πρακτικές στις εκπαιδευτικές πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις.
Η κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το έτος 2015 σχετικά με την εφαρμογή του
στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
καθιέρωσε την «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, τη μη διάκριση και την
προώθηση των πολιτικών ικανοτήτων» ως τομείς προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Κατά συνέπεια, μεταξύ των τεσσάρων στόχων της
στρατηγικής, αναφέρεται η προώθηση της «δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού
συμμετοχής των πολιτών», με στόχο την εξασφάλιση δύο κύριων στόχων της στρατηγικής:
• μείωσης του ποσοστού των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε κάτω από 10 %,
• τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κάποια
μορφή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της ΕΚ 2020, η ομάδα εργασίας «Κοινές αξίες και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς»,
η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη και βασικούς
ενδιαφερόμενους φορείς, αποτελεί το κύριο σώμα συζήτησης για αυτά τα βασικά θέματα.
Εκτός από τη στρατηγική, πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια
για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το ενδιαφέρον της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας
χωρίς αποκλεισμούς μέσω του σχολείου τονίζεται από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
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κοινωνικών δικαιωμάτων το 2017, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
την Επιτροπή.
Η συμφωνία δηλώνει από την αρχή ότι η ποιότητα και η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και
δια βίου μάθηση είναι βασικά δικαιώματα για όλους, επιτρέποντας στους πολίτες να συμμετέχουν πλήρως
στην κοινωνία. Η Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση
και τη σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση κοινών αξιών, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας είναι επίσης κρίσιμες πολιτικές επί του θέματος, ιδίως η
τελευταία που αντιπροσωπεύει, μαζί με τη Διακήρυξη της ΕΕ του Παρισιού του 2015, ένα από τα κύρια
έγγραφα στα οποία βασίζεται το έργο της ομάδας εργασίας EΚ 2020 που αναφέρθηκε προηγουμένως.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ρόλο των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και
τον πολιτισμό στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης είναι ένα άλλο σημαντικό έγγραφο που
υποστηρίζει αυτό το όραμα της εκπαίδευσης: βεβαιώνει ότι η ΕΕ πρέπει «να υποστηρίξει τα κράτη μέλη
της ΕΕ για τη βελτίωση της κουλτούρας της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και του συστήματος
κατάρτισης.» Πρωτοβουλίες που προωθούν θετικά πρότυπα, για την πρόληψη του αποκλεισμού και
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων και την ενίσχυση του ρόλου του αθλητισμού στην
κοινωνική ένταξη είναι επίσης άλλες δράσεις στις οποίες η ΕΕ εργάζεται για την προώθηση της ένταξης,
κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Εργαλειοθήκης για τα Σχολεία, η οποία είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα
για σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που προσφέρει καλές πρακτικές και ασκήσεις για την προσέγγιση
συνεργασίας των σχολείων, για τη βελτίωση της συμμετοχής και την παροχή ίσων ευκαιριών· μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας eTwinning, η οποία συνδέει εκπαιδευτικούς και τάξεις σε όλη την Ευρώπη·
μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, που προσφέρει ευκαιρίες εθελοντισμού για τους
νέους. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τα κράτη μέλη για την εξασφάλιση της επαρκούς ένταξης μαθητών με
μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών και αρκετών άλλων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών χρηματοδότησης
Erasmus+ και της Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης (OLS). Ευρύτερα, η ίδια φιλοδοξία αυτών των
πολιτικών βρίσκεται επίσης στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στο να επιτρέψει σε όλους τους
νέους να επωφεληθούν από την καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση και να βρουν απασχόληση σε όλη
την Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία θα είναι κρίσιμη από την άποψη της ένταξης, όπως υπογραμμίζεται
από την ίδια την Επιτροπή στη συμβολή στην Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής του Γκέτεμποργκ του
2017, επειδή τονίζει την αξία της καλής ποιότητας και της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης από την
παιδική ηλικία, και θα θέσει τα θεμέλια για την κοινωνική συνοχή, κοινωνική κινητικότητα και μια δίκαιη
κοινωνία σε όλη την Ευρώπη. Οι δραστηριότητες διαβούλευσης και συνεργασίας με ενδιαφερόμενους
φορείς σε όλη την Ευρώπη, όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για την Εκπαίδευση και το Φόρουμ
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεότητας, είναι πρόσθετοι τρόποι με τους οποίους η ΕΕ προωθεί την
κοινωνική ένταξη στο σχολείο.
Σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές που προωθεί η ΕΕ, οι εθνικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμμετέχουν
στη διασφάλιση της ανάπτυξης τέτοιων πρωτοβουλιών και στην επικοινωνία σχετικά με τις προόδους
τους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι υπουργοί παιδείας και οι ενδιαφερόμενοι φορείς
συναντώνται τακτικά για να εργαστούν για τις προτεραιότητες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων αντιπροσωπεύει
την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και βασικών δεξιοτήτων για μαθητές, την επαγγελματική ανάπτυξη
για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
την ανάπτυξη ισχυρών συστήματων διασφάλισης ποιότητας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν
επίσης στα έργα του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή
Εκπαίδευση, που είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας για τα
υπουργεία Παιδείας σε 31 χώρες μέλη. Ιδρύθηκε το 1996 ως πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Δανίας
με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εκπαιδευτική τους πολιτική σε μια προοπτική
πολιτικής, πρακτικής και έρευνας, και να παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες και καθοδήγηση για την
εφαρμογή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.
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