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Προκλήσεις
Το SOCI@LL θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των
σχολείων και της κοινότητας που τα περιβάλλει ενώ θα συνεργαστούν στενά για
την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων ως προς την κοινωνική ένταξη. Για να
πετύχουμε αυτό το στόχο, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει δημιουργικές και
βιώσιμες λύσεις που θα σχεδιαστούν από κοινού με τους εμπλεκόμενους φορείς σε
ένα ολοκληρωμένο σχολικό πλαίσιο, μέσω τοπικών κοινωνικών εργαστηρίων.

Το πλαίσιο μέσα από 5 βήματα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ θα εκπαιδευτούν μέσω πολιτισμικά ευαίσθητων προγραμμάτων με
καινοτόμες ολιστικές προσεγγίσεις.

ΒΗΜΑ 1Ο: ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ θα αναπτύξουν τις κοινωνικό-εκπαιδευτικές και διαπολιτισμικές
τους ικανότητες και θα χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους για να κινήσουν το
ενδιαφέρον ΌΛΩΝ των μαθητών.

 Ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των αναγκών
 Συγκριτική αξιολόγηση και παρουσίαση καλών πρακτικών
 Ανάπτυξη ενός ενιαίου οδηγού για την άμεση επίτευξη αλλαγών

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ θα καλλιεργήσουν ένα δημοκρατικό πνεύμα και θα προωθήσουν την
κοινωνική ενσωμάτωση και τη συμμετοχή όλων τόσο εντός αλλά και εκτός της
σχολικής κοινότητας.

ΒΗΜΑ 2Ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ θα χτίσουν γερούς μηχανισμούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τα
σχολεία και τους φορείς στον χώρο της εκπαίδευσης.

 Δέσμευση των ενδιαφερόμενων φορέων στις δραστηριότητες
προγράμματος και ανάπτυξη του αισθήματος ιδιοκτησίας.

του

 Προώθηση της κοινής μάθησης και ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία
μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

Αποτελέσματα Έργου
Έκθεση αναφοράς, καλές πρακτικές και ενιαίος οδηγός SOCI@LL

ΒΗΜΑ 3Ο: ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αναβάθμιση του εγχειριδίου για διευθυντές σχολείων
και του εγχειριδίου για τους εκπαιδευτικούς
ΒΗΜΑ 4Ο: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αναβάθμιση του εγχειριδίου για τις τοπικές αρχές
ΒHΜΑ 5Ο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΕΝΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

 Εγκαθίδρυση ενός εικονικού περιβάλλοντος υπό το πλαίσιο του SOCI@LL

Χτίσιμο συνεργασιών με τους ενδιαφερόμενους φορείς του έργου και
μεθοδολογική προσέγγιση
Ανάπτυξη εγχειριδίου για διευθυντές σχολείων με οδηγίες για τη δημιουργία και
διατήρηση πολιτισμικά ευαίσθητων συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς ως προς
την κοινωνική ένταξη
Ανάπτυξη εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς με οδηγίες για την προώθηση της
πολυπολιτισμικής μάθησης και καινοτόμες παιδαγωγικές προσαρμογές στο
αναλυτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την σχολική τάξη
Ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία για τις τοπικές αρχές της κοινότητας με οδηγίες για
την προώθηση και τη διατήρηση κοινής πλατφόρμας για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των νέων
«Virtual Social Lab» - Εικονικό περιβάλλον υπό το πλαίσιο του SOCI@LL για την
προώθηση της συνεργασίας και ίσες ευκαιρίες μάθησης

