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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.

2
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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.

4
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.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SOCIAL LAB 

Ένα κοινωνικό εργαστήριο 
(Social Lab) είναι μια 
διατομεακή πλατφόρμα 
κοινωνικής ένταξης. Πρόκειται 
για μια κοινότητα πρακτικής/
δίκτυο/ομάδα αφοσιωμένων 
συμμετεχόντων, οι οποίοι 
συναντώνται πρόσωπο με 
πρόσωπο για να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και να συνεργαστούν 
με συνεργατικό τρόπο, για 
να αντιμετωπίσουν τοπικές 
προκλήσεις και προβλήματα 
με στόχο τον σχεδιασμό 
και τη δοκιμή λύσεων και 
συγκεκριμένων δράσεων. Στο 
πλαίσιο του έργου Soci@ll, 
σχεδιάστηκε μια εργαλειοθήκη 

για την υποστήριξη της 
δημιουργίας κοινοτήτων που 
θα στηρίξουν δράσεις για την 
προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης στον τομέα της 
εκπαίδευσης, με επικεφαλής 
τις Τοπικές Αρχές και τη 
συμμετοχή των σχετικών 
διατομεακών φορέων.

Οι τοπικές αρχές ήταν 
υπεύθυνες για τη δημιουργία 
και τη διατήρηση ενός 
κοινωνικού εργαστηρίου 
με την υποστήριξη της 
εργαλειοθήκης και του 
επιστημονικού εταίρου στη 
χώρα τους.

Η καινοτομία (κοινωνική 
πρωτοτυποποίηση και δοκιμή 
λύσεων) πραγματοποιήθηκε 
σε πολλαπλές μορφές 
(διαδικτυακά εργαστήρια, 
ομάδες εστίασης, πρωτότυπα 
κ.λπ.) και τα αποτελέσματα 
μεταφράστηκαν σε 
μαθησιακά αποτελέσματα 
(κεφάλαιο και γνώσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάπτυξη τελικών λύσεων, 
με βάση τις γνώσεις των 
χρηστών), πρωτοβουλίες, 
σχέσεις και ικανότητες.

“Διαθέτουμε επιστημονικά και τεχνικά εργαστήρια για την επίλυση των πιο 
δύσκολων επιστημονικών και τεχνικών προκλήσεων. Χρειαζόμαστε κοινωνικά 

εργαστήρια για την επίλυση των πιο πιεστικών κοινωνικών μας προκλήσεων.”

Source: Zaid Hassan (2014) The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our 
Most Complex Challenges, Berrett-Koehler Publishers

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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Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ SOCIAL 
LAB ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
SOCIAL LAB, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΙ 
ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ:

Προσδιορισμός 
των 
προκλήσεων

1

6

2

5

3

4
Δοκιμή 
λύσεων

Σχεδιασμός 
πρωτοτύπων

ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΤΑΞΗ

Εντοπισμός και 
συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων 
μερών

Συλλογή 
αποτελεσμάτων
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Σε κάθε χώρα οι Επιστημονικοί Εταίροι και 
οι Τοπικές Αρχές σχεδίασαν και υλοποίησαν 
ένα κοινωνικό εργαστήριο, το καθένα με τις 
ιδιαιτερότητές του να δίνονται από το εδαφικό 
πλαίσιο (μικρή πόλη, μεγάλος δήμος, μικροί 
ορεινοί δήμοι...), την περίοδο υλοποίησης 
(περιορισμοί και αποκλεισμοί λόγω της 
πανδημίας), το είδος των εμπλεκόμενων φορέων 
και τα θέματα που θίγονται.

Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SOCIAL LAB

Κάθε εταίρος υιοθέτησε 
διαφορετικό χρονοδιάγραμμα 
και διαφορετικές 
προσεγγίσεις: για παράδειγμα, 
στην Πολωνία, οι δοκιμές 
πραγματοποιήθηκαν 
παρουσία κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού του 2020, 
κυρίως σε εξωτερικούς 
χώρους- στην Ιταλία, στο 
Παλέρμο, ξεκίνησαν παρουσία 
πριν από την πανδημία, αλλά 
στη συνέχεια συνεχίστηκαν 
διαδικτυακά κατά τους μήνες 
που ακολούθησαν- ακόμα 
στην Ιταλία, στο Casentino, 
το κοινωνικό εργαστήριο 
διεξήχθη όλο διαδικτυακά 
κατά τη διάρκεια πέντε 
μηνών- στην Πορτογαλία 
διεξήχθη διαδικτυακά κατά 
τη διάρκεια τριών μηνών 
και στην Κύπρο, διεξήχθη 
επίσης διαδικτυακά, αλλά 

επικεντρώθηκε σε μικρότερο 
χρονικό διάστημα, την άνοιξη 
του 2021. 

Οι δραστηριότητες που 
είναι γραμμένες στην 
εργαλειοθήκη, οι οποίες 
έχουν σχεδιαστεί για να 
διεξάγονται παρουσία, έχουν 
επίσης προσαρμοστεί στο 
διαδικτυακό περιβάλλον, το 
πλαίσιο και τις ανάγκες της 
στιγμής, έχουν απλοποιηθεί 
και σε ορισμένες περιπτώσεις 
έχουν μειωθεί σε διάρκεια.

Παρά την πανδημία και 
τις δυσκολίες μιας τόσο 
τρομερής χρονιάς, οι τοπικές 
αρχές με την υποστήριξη 
των επιστημονικών εταίρων 
δημιούργησαν τέσσερα 
κοινωνικά εργαστήρια και 
εντοπίστηκαν, συζητήθηκαν 

και αντιμετωπίστηκαν 
τέσσερις προκλήσεις της 
κοινωνικής ένταξης στο 
σχολείο.  Συγκεκριμένα, τα 
θέματα που καλύφθηκαν στα 
Κοινωνικά Εργαστήρια ήταν: 
διαφορετικότητα και διαφορές 
στους άλλους, πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου, 
ένταξη αλλοδαπών μαθητών, 
στίγμα και διακρίσεις στην 
ψυχική υγεία, βία στα σχολεία 
και βανδαλισμοί στην 
κοινότητα.

Με βάση αυτές τις 
προκλήσεις/προβλήματα, 
μια σειρά από ιδέες και 
λύσεις μετατράπηκαν σε 
πρωτότυπα και έργα, τα οποία 
σε ορισμένες περιπτώσεις 
δοκιμάστηκαν επίσης.

Στην Πολωνία το θέμα που εξετάστηκε ήταν: “Βελτίωση του σεβασμού και της ευαισθητοποίησης 
της διαφορετικότητας μεταξύ των κατοίκων του Ząbki”. Η ιδέα που προέκυψε ήταν να προσεγγιστεί 
η ένταξη στα σχολεία μέσω δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοσχολικών 
και εξωσχολικών, όπως: μεγαλύτεροι μαθητές που ενεργούν ως εθελοντές ακτιβιστές για 
τους αποκλεισμένους μικρότερους μαθητές- υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας για τη μελέτη - 
βοήθεια από ομοτίμους στην εκμάθηση της πολωνικής γλώσσας- βραδιές ταινιών- επιτραπέζια 
παιχνίδια- ημέρα καλής λέξης- μηνιαίο φεστιβάλ μουσικής σε όλο τον κόσμο- e-twinning - η 
δυνατότητα εύρεσης ενός σχολείου στο εξωτερικό και εκτέλεσης κοινών δραστηριοτήτων με 
αυτό- εργαστήριο πολιτισμού (προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολυμορφίας)- 
Domino Effect, Εκδρομές σε ιδρύματα κοινωνικής βοήθειας- εργαστήρια “Γεφύρωση του 
χάσματος των γενεών”- Φίλοι του Zippy - προώθηση της ψυχικής υγείας- μαθήματα για 
αλλοδαπούς- λέγοντας “όχι” στην επιθετικότητα- φεστιβάλ πολιτισμών - παρουσίαση άλλων 
χωρών και της γαστρονομικής τους παράδοσης- “Ημέρα θετικότητας” - προώθηση εθελοντικών 
δραστηριοτήτων- Ημέρα περίεργων κάλτσων - Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down- Ημέρα 
ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Συμφωνήθηκε ότι οι συμμετέχοντες επιθυμούσαν το 
Κοινωνικό Εργαστήριο να οδηγήσει στη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου συνεργασίας και μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πόρων.

ZĄBKY TOWN AND CEO, POLAND
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Το θέμα που εξετάστηκε ήταν η “Ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο”, ιδίως όσον αφορά 
την εμπλοκή της οικογένειας, τη διαπολιτισμική διευκόλυνση και τη σχολική επικοινωνία χωρίς 
αποκλεισμούς. Συγκεκριμένες ιδέες και λύσεις που προσδιορίστηκαν ήταν η δημιουργία ομάδων 
συνάντησης για αλλοδαπές και μη αλλοδαπές οικογένειες, για την αλληλοβοήθεια (peer to peer) και 
η αύξηση της πολύγλωσσης σχολικής επικοινωνίας για τις αλλοδαπές οικογένειες (ιδίως ενόψει της 
περιόδου έκτακτης ανάγκης COVID), καθώς και η παραγωγή ενημερωτικού υλικού για το σχολείο.

Οι ιδέες αυτές αναπτύχθηκαν σε πρωτόκολλα παρέμβασης και στη συνέχεια δοκιμάστηκαν. 
Ως πρακτικά αποτελέσματα του Κοινωνικού Εργαστηρίου, ορισμένα επίσημα έντυπα που 
χρησιμοποιούνται στα σχολεία μεταφράστηκαν σε επτά γλώσσες (τις πιο διαδεδομένες μεταξύ των 
μεταναστευτικών κοινοτήτων που ζουν στην περιοχή) και πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή 
συνάντηση μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και των γονέων τους.  Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί 
μια σειρά δωρεάν διαδικτυακών συναντήσεων για γονείς με ξένη καταγωγή, προκειμένου να μάθουν 
περισσότερα για τη σχολική πραγματικότητα των παιδιών τους, καταφέρνοντας παράλληλα να 
χρησιμοποιήσουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και να βελτιώσουν το διάλογο με το σχολείο.

Η Τοπική Αρχή εκτίμησε τη μεθοδολογία και, μόλις ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή, 
εξέφρασε την πρόθεση να διαδώσει και να μοιραστεί τα αποτελέσματα και την εμπειρία με άλλους 
τοπικούς φορείς (διευθυντές σχολείων, δημοτικούς συμβούλους και δημάρχους, κοινωνικούς 
συνεταιρισμούς) κατά τη διάρκεια του επίσημου συνεδρίου για την ένταξη στα σχολεία. Επίσης, 
υπάρχει η βούληση να δημιουργηθεί ένα ακόμη Κοινωνικό Εργαστήριο το επόμενο έτος, πάντα 
σε συνεργασία με την Oxfam.

UNION OF MUNICIPALITIES OF CASENTINO AND OXFAM ITALY, ITALY

Το κύριο θέμα που απασχόλησε το Κοινωνικό Εργαστήριο στο Παλέρμο ήταν η βελτίωση/αύξηση 
της συμμετοχής των οικογενειών στη ζωή του σχολείου, προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο 
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Το κοινωνικό εργαστήριο δημιούργησε ένα πρωτότυπο 
που αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων για μαθητές και γονείς/κηδεμόνες που θα 
υλοποιηθούν στο σχολείο, με βάση τα ταλέντα και τις δεξιότητες που υπάρχουν ήδη στις οικογένειες, 
προκειμένου να δημιουργηθούν στιγμές εμπλοκής και έμπνευσης για τους νέους. Συγκεκριμένα, 
θέλησαν να δημιουργήσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ 
οικογενειών και σχολείων, εξασφαλίζοντας την παρουσία και τη δέσμευση των γονέων/κηδεμόνων 
για τη συνεχή ανάπτυξη των παιδιών τους ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. 
Μετά την πιλοτική εφαρμογή, με βάση τα σχόλια που ελήφθησαν, το πρωτότυπο αναθεωρήθηκε 
και συζητήθηκε και δημιουργήθηκε ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά 
του. Τελικά, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από το CESIE και τον Δήμο του Παλέρμο για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του πρωτοτύπου, η οποία θα διερευνηθεί τους επόμενους μήνες με την 
παρακολούθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών χρηματοδότησης.

MUNICIPALITY OF PALERMO AND CESIE, ITALY
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Το θέμα που συζητήθηκε στο Κοινωνικό Εργαστήριο στην Κύπρο ήταν “Βία στα σχολεία και βανδαλισμός 
στην κοινότητα” και η λύση που βρέθηκε ήταν η πρόληψη του βανδαλισμού των νέων μέσω αθλητικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τα μέλη του Κοινωνικού Εργαστηρίου πρότειναν να 
εφαρμοστούν δραστηριότητες σε νέους που συχνάζουν σε πάρκα και να τους παρακινήσουν να κάνουν 
μια αλλαγή στην κοινότητά τους. Ίσως μπορούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες, όπως η ουσιαστική 
γραφίτιδα στους τοίχους, ο καθαρισμός του πάρκου κ.λπ. Άλλες σκέψεις και ιδέες ήταν οι εξής: 

• Πρέπει να παρακινήσουμε τους νέους και να τους κάνουμε να αισθανθούν ότι μπορούν 
να προσφέρουν περισσότερα στις κοινότητές τους. 

• Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ολιστικό μοντέλο όπου οι τοπικές αρχές θα 
συνεργάζονται. Κάθε σχολείο και κάθε τοπική αρχή πρέπει να συνεργαστούν ενεργά για να 
προσφέρουν αλλαγή και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. 

• Το σχολικό συμβούλιο, οι εκπρόσωποι των μαθητών και οι γονείς πρέπει να συζητήσουν 
τα θέματα που αντιμετωπίζουν και να συνεργαστούν. 

• Η αστυνόμευση της γειτονιάς μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα που πρέπει να 
αξιοποιηθεί.

MUNICIPALITY OF AGIOS ATHANASIOS AND CARDET, CYPRUS

Το κοινωνικό εργαστήριο της Πορτογαλίας σχεδίασε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την 
αντιμετώπιση του στίγματος και των διακρίσεων στην ψυχική υγεία. Η συνάφεια του θέματος της 
πρόκλησης ήταν συναινετική, δεδομένου ότι, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, η Ψυχική Υγεία 
αποτέλεσε σχετική πηγή ανησυχίας για πολλούς ειδικούς.

Ανταποκρινόμενη στην πρόκληση με την έναρξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης, η ομάδα μίλησε 
για τις δράσεις που πρέπει να εξεταστούν και, αργότερα, κατέθεσε μια πρόταση για το σχεδιασμό 
μελλοντικών δράσεων:

• Φάση 1: Παραγωγή υλικού διάδοσης/ενημέρωσης (αφίσες, πόστερ),
• Φάση 2: Προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης (συζητήσεις, Pod-Casts, συνεδρίες),
• Φάση 3: Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Τα μέλη του Κοινωνικού Εργαστηρίου εξέφρασαν την πρόθεση να συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησε, 
ενσωματώνοντας τους προβληματισμούς που δημιουργήθηκαν στο Κοινωνικό Εργαστήριο στο 
έργο “ACTIVELY”. Αυτό το έργο του Δήμου Matosinhos, το οποίο θα έχει 12 μήνες υλοποίησης, θα 
εξετάζει σε μηνιαία βάση διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS AND INOVA+, PORTUGAL
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Οι συμμετέχοντες σε όλες τις χώρες αξιολόγησαν 
γενικά θετικά την όλη διαδικασία.

Ορισμένες από τις παρατηρήσεις που προέκυψαν 
συνδέονται προφανώς με την περίοδο 
εφαρμογής, η οποία συνέπεσε με την πανδημία 
του ιού covid-19, ενώ άλλες αναφέρονται πιο 
συγκεκριμένα στην ίδια τη μεθοδολογία, όπως η 
δυσκολία εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών 
και η διατήρηση της σταθερής συμμετοχής τους, 
καθώς και η έλλειψη συνέχειας, δεδομένου ότι 
τα μέλη του κοινωνικού εργαστηρίου μπορεί να 
αλλάξουν κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Αυτό που σίγουρα λειτούργησε ήταν η συνεργασία μεταξύ 
ανθρώπων από διαφορετικά ιδρύματα και τομείς εργασίας. Η 
δοκιμή έδειξε ότι η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των 
σχολείων, των επαγγελματιών και των συλλόγων της περιοχής 
αποτελεί τη βάση για την καινοτομία και την κοινωνική αλλαγή σε 
τοπικό επίπεδο. Η ανταλλαγή και η συγκέντρωση πληροφοριών, 
ιδεών και πόρων, την οποία προωθεί η μεθοδολογία, αποτελεί 
προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την κοινότητα.

Η μεθοδολογία του Κοινωνικού Εργαστηρίου είναι καλά 
δομημένη και έχει αναγνωριστεί ως ένας νέος και χρήσιμος 
συνεργατικός τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων κοινωνικής 
ένταξης.

ΣΥ
Μ

Π
ΕΡ

Α
ΣΜ

ΑΤ
Α

 



ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SOCIAL LAB

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ/ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Συντονιστής έργου

ΠΟΛΩΝΙΑ

Συνεργαζόμενος εταίρος

ΚΥΠΡΟΣ

Συνεργαζόμενος εταίρος

Συνεργαζόμενος εταίρος
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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www.wholeschoolsociallabs.eu 
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