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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1 Περίληψη έργου
Το έργο ChangeShaping Schools (CSS-EU) φιλοδοξεί να προωθήσει και να κλιμακώσει ένα
διεξοδικά μελετημένο, τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο που προέκυψε μέσα από μια
εμπειρική μελέτη με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και ερευνητών σε πολλά
σχολεία στην Ευρώπη. Ειδικότερα, το έργο ChangeShaping Schools έχει ως στόχο να
αποτελέσει το έργο που θα συμβάλει στην εισαγωγή και διάχυση της «Εκπαίδευσης μέσω
της Κοινωνικής Καινοτομίας» (ΕΚΚ) στην Ευρώπη ως ενός περιεκτικού και συμπεριληπτικού,
χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικού μοντέλου για την ενδυνάμωση και την προετοιμασία
των μαθητών για τον κόσμο του αύριο.
Με λίγα λόγια, με την ΕΚΚ, οι νέοι ηγούνται έργων συναποφασίζοντας με ενήλικες από το
σχολείο και την κοινότητά τους, που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση και επίλυση
διαφόρων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που είναι σημαντικά για αυτούς.
Μέσα από αυτή τη βιωματική διαδικασία, παρέχονται στους νέους τα κίνητρα, η νοοτροπία
και οι ικανότητες, που είναι απαραίτητα για να καταστήσουν τη κοινωνία πιο δίκαιη, στο
παρόν και στο μέλλον.
Η καινοτόμος και συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς πτυχή της ΕΚΚ ήταν ο λόγος που το
έργο NEMESIS εξασφάλισε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τρία χρόνια και έδωσε τη δυνατότητα σε ερευνητές και
εμπειρογνώμονες να συνεργαστούν και να ενισχύσουν την επιστημονική βάση του
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού μοντέλου. Τώρα, έχοντας μια σταθερή επιστημονική και
εμπειρική βάση, στοχεύουμε με αυτό το έργο να διαχύσουμε την ΕΚΚ στην Ευρώπη, να την
μεταφέρουμε σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να ενδυναμώσουμε
περισσότερα σχολεία για να αποτελέσουν καταλύτες για την προώθηση των απαραίτητων
αλλαγών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία.
Αναφορικά με το προτεινόμενο εκπαιδευτικό μοντέλο και την ισχυρή του επίδραση στην
«ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την
ιδιότητα του πολίτη, την προώθηση της γνώσης, της κατανόησης και του ενστερνισμού των
αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων», πρέπει να τονιστεί ότι:
«Η ΕΚΚ εισάγει μια συλλογική και συνεργατική διαδικασία μάθησης για την ενδυνάμωση και
την κοινωνικοπολιτική ενεργοποίηση των μαθητών για την επιδίωξη θετικών κοινωνικών
αλλαγών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές αναπτύσσουν ένα σύνολο κοινωνικών
ικανοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, που τους δίνουν τη
δυνατότητα: (α) να εντοπίζουν ευκαιρίες για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας, (β) να
συνάπτουν συνεργασίες και να αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις και (γ) να αναλαμβάνουν
καινοτόμα δράση για πιο δημοκρατικές και βιώσιμες κοινωνίες».
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Αυτός ο ορισμός και, κυρίως, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από περισσότερους από 1000
μαθητές που συμμετείχαν στην εμπειρική μελέτη, κατά την αξιολόγηση του έργου NEMESIS,
(το προηγούμενο έργο στο πλαίσιο του οποίου η ΕΚΚ εισήχθη για πρώτη φορά),
υποδεικνύουν τις θετικές επιπτώσεις της ΕΚΚ στην ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων
και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Ως εκ τούτου, από την
προώθηση και την κλιμάκωση του μοντέλου ΕΚΚ, επιδιώκουμε να συμβάλουμε περαιτέρω
στη μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής, τονίζοντας την ενδυναμωτική και
μετασχηματιστική δύναμή της, μέσω της οποίας βελτιώνονται οι ατομικές και συλλογικές
ικανότητες των ανθρώπων, αναπτύσσονται νέες σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς, παράγονται
συλλογικά αποτελέσματα και δημιουργείται κοινωνική αξία.

1.2 Σε ποιους απευθύνεται ο Οδηγός: Στόχοι και χρηστικότητα
Αυτός ο Οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους εταίρους του έργου CSS-EU
όσο και για εκπαιδευτικούς και σχολεία, που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το μοντέλο ΕΚΚ
στα συγκείμενά τους και να ενσωματώσουν την Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής
Καινοτομίας στα προγράμματα σπουδών τους.
Ο Οδηγός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση και τον συντονισμό των
εργαστηρίων συν-δημιουργίας. Οι κύριοι στόχοι του είναι να:
✔ Βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές να εφαρμόσουν μεθοδολογίες
συν-δημιουργίας και να προωθήσουν τη συνεργατική μάθηση για την Κοινωνική
Καινοτομία.
✔ Παρέχουν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και τον συντονισμό
των εργαστηρίων συν-δημιουργίας.
✔ Κατανοήσουν καλύτερα οι εκπαιδευτικοί τις ευκαιρίες για συν-δημιουργία και να
ενθαρρυνθούν οι αλληλεπιδράσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως γονείς,
άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία, εκπαιδευτικοί, τοπικές αρχές,
κλπ.) κατά την προώθηση της μάθησης.

1.3 Θεωρητική βάση συν-δημιουργίας
Η έννοια της συν-δημιουργίας βασίζεται σε διαφορετικές παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές
μεθόδους, οι οποίες λειτουργούν ως θεωρητική βάση για την προσέγγιση της συνδημιουργίας. Στο πλαίσιο της ΕΚΚ, η ιδέα της συν-δημιουργίας βασίζεται στη συνεργατική
μάθηση, στη μάθηση βάσει έργου και στη σχεδιαστική σκέψη.
Συνεργατική μάθηση
Η συνεργατική μάθηση είναι η μέθοδος δημιουργίας γνώσης μέσα από την αλληλεπίδραση
μεταξύ των μαθητών και την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ τους. Στα περιβάλλοντα
συνεργατικής μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε μια κοινή εργασία και
εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο, αναπτύσσοντας παράλληλα μια αίσθηση συνεργασίας και
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ευθύνης. Οι δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης περιλαμβάνουν ομαδικά έργα, ομάδες
μελέτης, κοινή επίλυση προβλημάτων, κλπ.
Στο πλαίσιο του έργου CSS-EU και, ιδιαίτερα, στα εργαστήρια συν-δημιουργίας, οι μαθητές
μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη θα
συνεργαστούν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μαζί τα δικά τους έργα κοινωνικής
καινοτομίας.
Μάθηση βάσει έργου
Η μάθηση βάσει έργου είναι η μέθοδος καθοδήγησης των μαθητών με στόχο να αποκτήσουν
δεξιότητες και ικανότητες μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε πραγματικά έργα, που
συνιστούν πρόκληση, για την επίτευξη αυθεντικής μάθησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία,
δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να διερευνήσουν, να αναλύσουν και να συνεργαστούν
για την ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός έργου.
Πρόκειται για μια μαθητοκεντρική προσέγγιση στην οποία τα κίνητρα είναι εσωτερικά, ενώ
η συνεργασία και ο αναστοχασμός αποτελούν βασικές πτυχές του μοντέλου.
Στο πλαίσιο των εργαστηρίων συν-δημιουργίας του έργου CSS-EU, οι μαθητές θα
προσδιορίσουν και θα ηγηθούν έργων κοινωνικής καινοτομίας, μαζί με εκπαιδευτικούς,
γονείς και ενδιαφερόμενους φορείς από την κοινότητα. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες
θα μπορούν να δημιουργήσουν μαζί λύσεις για την αντιμετώπιση πραγματικών
προκλήσεων σε σχέση με τη βιωσιμότητα.
Σχεδιαστική Σκέψη
Πρόκειται για μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, που αρχικά προήλθε από τον
επιχειρηματικό τομέα ως μέθοδος για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά.
Ωστόσο, η μέθοδος έχει μεταφερθεί και στην εκπαίδευση ως μια προσέγγιση που συνδυάζει
την ανθρωποκεντρική οπτική με λογική και αναλυτική έρευνα και με στόχο τη δημιουργία
καινοτόμων λύσεων. Είναι μια συνεργατική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο
γνωστικών, στρατηγικών και πρακτικών διεργασιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
ενός καινοτόμου έργου.
Στο πλαίσιο των εργαστηρίων συν-δημιουργίας του έργου CSS-EU, μια ενδεικτική
διαδικασία σχεδιαστικής σκέψης μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
(α) αντίληψη, (β) ορισμός, (γ) διαμόρφωση ιδέας, (δ) πρωτότυπο και (ε) δοκιμή.
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Κεφάλαιο 2: Εργαστήρια συν-δημιουργίας
2.1 Τι είναι τα εργαστήρια συν-δημιουργίας;
Τα εργαστήρια συν-δημιουργίας είναι το βασικό όχημα για την εισαγωγή της Εκπαίδευσης
μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας (ΕΚΚ) στα σχολεία. Ειδικότερα, είναι το ανοιχτό
περιβάλλον μάθησης, στο οποίο οι διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως οι
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία,
κοινοτικοί παράγοντες ή κάθε άλλο μέλος της τοπικής κοινότητας συνεργάζονται για την
επίτευξη ενός κοινού στόχου: να δημιουργήσουν μαζί νέα γνώση, να κατανοήσουν την
έννοια της κοινωνικής καινοτομίας και να αναπτύξουν σχετικές ικανότητες συμμετέχοντας
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων κοινωνικής καινοτομίας.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τα εργαστήρια συν-δημιουργίας στο έργο CSS-EU, οι συμμετέχοντες
θα:
● Δημιουργήσουν μαζί έργα κοινωνικής καινοτομίας μέσα από τη συλλογική επίλυση
προβλημάτων.
● Σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν έργα κοινωνικής καινοτομίας παρέχοντας βιώσιμες
λύσεις σε τοπικές προκλήσεις.
o Αναλύσουν τις βαθύτερες αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων και των
προκλήσεων βιωσιμότητας, υιοθετώντας μια προοπτική πολυμερούς
συμμετοχής.
o Συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συν-δημιουργίας μέσα από τη διαγενεακή
συνεργασία.
o Χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία σχεδιαστικής σκέψης για να βρουν
καινοτόμες λύσεις.
o Μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους μέσω διαδικτυακών και μη
διαδικτυακών συνεργατικών κοινοτήτων με ομότιμους.
Από αυτή την άποψη, τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους μαθητές που συμμετέχουν
στα εργαστήρια συν-δημιουργίας είναι να:
● Κατανοήσουν με σαφήνεια την έννοια της Κοινωνικής Καινοτομίας.
● Αποκτήσουν γνώσεις για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον επιδιωκόμενο
αντίκτυπό τους.
● Αισθανθούν ότι τυγχάνουν εκτίμησης και ότι η φωνή τους ακούγεται.
● Αποκτήσουν κίνητρα για ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες με στόχο την
κοινωνική αλλαγή.
● Αναπτύξουν αυξημένη αίσθηση αυτονομίας, αυτοπεποίθησης, ατομικής και
συλλογικής ενδυνάμωσης.
● Αναπτύξουν ικανότητες, όπως δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων,
ενσυναίσθηση, πραγματοποίηση αλλαγών, κλπ., μέσα από την αλληλεπίδρασή τους
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με συνομήλικούς τους και ενήλικες, καθώς και μέσα από και τη συνολική έμφαση
που δίνει το μοντέλο της ΕΚΚ στην ανάληψη κοινωνικής δράσης.
● Αποκτήσουν αυξημένη αίσθηση του ανήκειν, της κυριότητας και του ελέγχου δράσης.

2.2 Βασικοί παράγοντες των εργαστηρίων συν-δημιουργίας
Τα εργαστήρια συν-δημιουργίας συγκεντρώνουν διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία και
άλλους φορείς από την τοπική κοινότητα (δηλ. τοπικές επιχειρήσεις και αρχές, δημόσιους
οργανισμούς, κλπ.) και έχουν στόχο να ενθαρρύνουν μια προοπτική πολυμερούς
συμμετοχής και διαδικασίας. Όλοι συμμετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες συνδημιουργίας. Ωστόσο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καίριας σημασίας, καθώς λειτουργεί
ως συντονιστής των εργαστηρίων συν-δημιουργίας και, ενδεχομένως, σε κάποια εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως σε άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία, τα
οποία -με τη σειρά τους- μπορεί να λειτουργήσουν ως μέντορες και καταλύτες για να
κινητοποιήσουν τους μαθητές.
Οι συντονιστές των εργαστηρίων συν-δημιουργίας
Οι συντονιστές οργανώνουν, συντονίζουν και υλοποιούν το εργαστήριο συν-δημιουργίας και
ο ρόλος τους είναι ουσιαστικός για την επιτυχή εφαρμογή του. Ωστόσο, ο ρόλος τους δεν
είναι να ελέγχουν ή να καθοδηγούν, αλλά μάλλον να διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις και
τον διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ τους βοηθούν για την επίτευξη των στόχων του
εργαστηρίου συν-δημιουργίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι συντονιστές πρέπει να προωθούν τη δυναμική της ομάδας και να
ενθαρρύνουν τον προβληματισμό και τον αναστοχασμό, ενώ προσπαθούν να ακολουθούν
μια μη μεροληπτική προσέγγιση κατά την ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων. Ειδικότερα,
οι συντονιστές διατηρούν την ισορροπία παρέχοντας την ελευθερία στους συμμετέχοντες να
εκφράζουν τις απόψεις τους και έχοντας κατά νου την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του
εργαστηρίου συν-δημιουργίας (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. βασικές αρχές της συνδημιουργίας παρακάτω).
Να θυμάστε ότι:
«Η συν-δημιουργία είναι μια στάση. Μπορείτε να ακολουθήσετε μια σειρά από βήματα και
μεθοδολογίες, αλλά αν το άτομο που ξεκινά τη δράση δεν έχει υιοθετήσει μια στάση, η πραγματική
συν-δημιουργία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η συν-δημιουργία απαιτεί μια στάση μάθησης και
ακρόασης των ατόμων με τα οποία εργάζεστε. Αν δεν τηρείτε τη σωστή στάση, οι μεθοδολογίες θα
αποτύχουν. Η περαιτέρω προώθηση της συν-δημιουργίας έχει να κάνει περισσότερο με αλλαγή
νοοτροπίας και δεν πρόκειται για μια απλή εργαλειοθήκη.»1

1 Pulford, L., Nordstokka K., Friesen C., Sigaloff C., Moerbeek K., Loon L., (2011) Co-creation Guide. Realising Social

Innovation together. Published by Social Innovation eXchange (SIX), Knowledgeland and Dialogue Café.
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Μαθητές
Οι μαθητές είναι η πιο σημαντική ομάδα-στόχος του εργαστηρίου συν-δημιουργίας, καθώς
η βασική επιδίωξη είναι να τους βοηθήσουμε μέσα από τη διαδικασία των εργαστηρίων
αυτών να καλλιεργήσουν τις «ικανότητες για την πρόκληση αλλαγής» και τη νοοτροπία
κοινωνικής καινοτομίας. Όσον αφορά πρακτικά ζητήματα, ο αριθμός των μαθητών σε ένα
εργαστήριο συν-δημιουργίας μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τις ειδικές σε κάθε περίπτωση
ανάγκες, τις δυνατότητες και τους διαθέσιμους πόρους. Ωστόσο, γενικά, συνιστάται ο
συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε ένα εργαστήριο συν-δημιουργίας με φυσική
παρουσία να μην υπερβαίνει τα 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών. Για
περισσότερους συμμετέχοντες, απαιτείται η παρουσία ενός επιπλέον συντονιστή.
Συνιστάται, επίσης, η συμμετοχή μαθητών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, καθώς η
προηγούμενη εμπειρία στην ΕΚΚ δείχνει ότι παιδιά διαφορετικών ηλικιών μπορούν να
συνεργαστούν με επιτυχία. Τέλος, η ΕΚΚ είναι ένα μοντέλο συμπεριληπτικό, που δεν
αποκλείει κανέναν, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να λάβουν μέρος άτομα από διαφορετικά
υπόβαθρα και, επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για αποκλεισμό ατόμων λόγω του
κοινωνικού τους ή άλλου υποβάθρου.
Η κύρια φιλοσοφία των εργαστηρίων συν-δημιουργίας είναι να μεταβάλει την παραδοσιακή
ιεραρχία και τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, δίνοντας το περιθώριο στους μαθητές να
γίνουν ενεργοί δημιουργοί των μαθησιακών τους διαδρομών προς την κοινωνική
καινοτομία. Σε ένα άρτια οργανωμένο εργαστήριο συν-δημιουργίας, οι μαθητές λαμβάνουν
ενεργά μέρος στις δραστηριότητες, συμμετέχοντας ισότιμα στην παραγωγή των παραδοτέων
και την κοινή επίτευξη των αποτελεσμάτων. Όταν εργάζονται σε δραστηριότητες, συνιστάται
οι μαθητές να χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων, καθώς με τη συνεργασία
σχεδιάζονται πιο αποτελεσματικά τα έργα κοινωνικής καινοτομίας. Οι μαθητές πρέπει να
συνεργάζονται με ενήλικες (εκπαιδευτικούς, γονείς, ενδιαφερόμενα μέρη) για να τους
παρέχουν καθοδήγηση και κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της μεθόδου μάθησης που συνδυάζεται
με την παροχή υπηρεσιών (service-learning method), μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με
φορείς από την τοπική κοινότητα ή άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία, οι
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση και να αναπτύξουν μια
ενσυναίσθηση για τα υπό επεξεργασία θέματα. Σε γενικές γραμμές, ο κύριος στόχος των
εργαστηρίων συν-δημιουργίας είναι η ενδυνάμωση, η ενεργή συμμετοχή και η παροχή
κινήτρων στους μαθητές σε μια αυτο-κατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης από τη βάση προς
την κορυφή. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να παράσχετε στους μαθητές τη δυνατότητα να
επικοινωνήσουν και να μοιραστούν τις ιδέες και τις απόψεις τους, αλλά και να τους
προτρέψετε να επηρεάσουν και να προκαλέσουν την αλλαγή μέσα από τα έργα τους για την
κοινωνική καινοτομία, ενώ αναπτύσσουν μια αίσθηση «ελέγχου δράσης».
Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας και
κατευθύνουν τη διαδικασία ενός εργαστηρίου συν-δημιουργίας. Διερευνούν πιθανές λύσεις
για τα κοινωνικά προβλήματα και θέματα που προσδιορίζουν οι ίδιοι. Συμμετέχουν σε
ερευνητικές δραστηριότητες και ασχολούνται ενεργά με το υπό εξέταση θέμα, καθώς και με
την εξεύρεση και την παροχή πρακτικών λύσεων. Μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, αναπτύσσουν τη δική τους προσέγγιση και εφαρμόζουν τις ιδέες τους
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στην πράξη. Εκτός από την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά
σε μαθησιακές δραστηριότητες με ουσιαστικό αποτέλεσμα και αντίκτυπο στο πλαίσιο της
κοινωνικής καινοτομίας.
Επομένως, είναι υψίστης σημασίας για τον συντονιστή του εργαστηρίου συν-δημιουργίας να
δημιουργήσει ένα αυτο-κατευθυνόμενο περιβάλλον μάθησης, στο οποίο οι μαθητές έχουν
την ευθύνη για την ανάληψη και τον έλεγχο της δράσης, ούτως ώστε να διαμορφώσουν το
μαθησιακό τους ταξίδι, να διατηρήσουν τον έλεγχο και την ευθύνη, καθώς και να
αισθανθούν ότι οι προσωπικότητες τους απολαύουν της εκτίμησης των συμμαθητών και των
εκπαιδευτικών τους και ότι το έργο τους αναγνωρίζεται.

Εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
Με τον όρο «εξωτερικά ενδιαφερόμενα
μέρη», αναφερόμαστε σε άτομα ή ιδρύματα
που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και,
συγκεκριμένα, στην τοπική κοινωνία.
Πρώτον, αυτοί οι φορείς μπορεί να
ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία
ή/και να είναι κοινωνικοί επιχειρηματίες,
αποτελώντας τις κινητήριες δυνάμεις για
κοινωνική και βιώσιμη αλλαγή μέσα από
καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις
κοινωνικές ανάγκες. Τα άτομα που
ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία
μπορούν να παίξουν τον ρόλο «καταλύτη»
για να αυξήσουν το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων αναφορικά με τα υπό
συζήτηση και διερεύνηση θέματα. Επιπλέον,
μπορούν
να
λειτουργήσουν
ως
«παραδείγματα
προς
μίμηση»
και
«πρότυπα» για τους μαθητές, φέρνοντας την
τεχνογνωσία και τις εμπειρίες τους από την
πραγματική ζωή στο προσκήνιο. Ειδικότερα,
μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις και τις
εμπειρίες τους με τους μαθητές, παρέχοντας
μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο
μπορούν να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν
και να κλιμακωθούν οι κοινωνικές
καινοτομίες.

Βασικές αρχές συν-δημιουργίας που
πρέπει να υιοθετήσουν οι συντονιστές:

Να είστε ουδέτεροι και
αμερόληπτοι. Μην επηρεάζετε
τους συμμετέχοντες του
εργαστηρίου με τις προσωπικές
σας απόψεις.
Να είστε ανοιχτοί σε όλες τις
διαφορετικές απόψεις: όλοι
μπορούν να συνεισφέρουν με
πολύτιμες γνώσεις και ιδέες.
Δείξτε εμπιστοσύνη στους
άλλους αντί διάθεση για έλεγχο.
Να είστε ευέλικτοι και
προσαρμοστικοί.
Να είστε ανοιχτοί σε
απροσδόκητες ιδέες και νέες
προσεγγίσεις.
Υιοθετήστε μια προσέγγιση
κοινής ευθύνης και ομαδικό
πνεύμα.
Εμπνεύστε τη συμμετοχή,
ανοιχτείτε και δείξτε τι έχουν να
κερδίσουν. Δημιουργήστε ένα
Δεύτερον, εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί
να είναιπεριβάλλον,
μέλη της τοπικής
ανοιχτό
με κοινότητας,
όπως δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, εθελοντές, πανεπιστήμια
ή επιχειρηματίες.
διαφάνεια,
στο οποίο Αυτά
οι τα άτομα
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα
συμμετέχοντες θα αισθάνονται
άνετα να συνεισφέρουν με τις
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χαρακτηριστικά της τοπικής κοινότητας, να μοιραστούν μαζί τους τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και να συζητήσουν πιθανές λύσεις. Η συμμετοχή των φορέων της κοινότητας
συνιστάται, επίσης, στο πλαίσιο εμπειριών μάθησης που συνδυάζεται με την παροχή
υπηρεσιών, καθώς αυτές στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στην
κοινότητα και στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης σε θέματα που αφορούν την κοινότητα,
αλλά και στην καλύτερη κατανόηση τόσο του υπό διερεύνηση προβλήματος όσο και των
ενδιαφερόμενων μερών που αυτό επηρεάζει.
Γενικά, ο ρόλος των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντικός, καθώς τα μέρη
αυτά μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση τους μαθητές, βοηθώντας τους να σχεδιάσουν
τα έργα κοινωνικής καινοτομίας και υποστηρίζοντάς τους να αναπτύξουν το σχετικό
πρόγραμμα εργασιών ή μια παρουσίαση για το έργο τους.
Γονείς/ Οικογένειες
Οι γονείς μπορούν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα στα εργαστήρια συν-δημιουργίας και
η συμμετοχή τους συνιστάται ιδιαίτερα. Η συμμετοχή τους μπορεί να αποφέρει σημαντικά
οφέλη και θετικό αντίκτυπο τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα
παιδιά μπορούν να βιώσουν μια εντελώς νέα σχέση με τους γονείς τους ως ισότιμοι εταίροι
στη διαδικασία σχεδιασμού των έργων κοινωνικής καινοτομίας. Επιπλέον, οι γονείς θα έχουν
την ευκαιρία να υποστηρίξουν ενεργά τα παιδιά τους και να συμμετάσχουν στην
εκπαιδευτική τους ανάπτυξη. Η εμπειρία από προηγούμενα έργα δείχνει ότι η συμμετοχή
των γονέων στα εργαστήρια συν-δημιουργίας συμβάλλει στην αύξηση της επίδοσης των
παιδιών και την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο και, ιδιαίτερα, απέναντι
στην Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας.
Εκπαιδευτικοί
Ενώ συντονιστής του εργαστηρίου συν-δημιουργίας είναι, συνήθως, ο υπεύθυνος
εκπαιδευτικός, συνιστάται η συμμετοχή και άλλων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί
διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν να προσδώσουν ευρύτερη οπτική και να συμβάλουν
σημαντικά προσθέτοντας αξία στη διαδικασία της συν-δημιουργίας.

Εικόνα 1: Οι συμμετέχοντες σε ένα
εργαστήριο συν-δημιουργίας
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Κεφάλαιο 3: Οι δύο φάσεις των εργαστηρίων συν-δημιουργίας
Μετά την εισαγωγική φάση, στην οποία εξετάσαμε τους στόχους, τη φιλοσοφία και τα
ενδιαφερόμενα μέρη/ τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων συν-δημιουργίας, σε αυτό το
κεφάλαιο θα αναλύσουμε την πραγματική εφαρμογή της διαδικασίας, η οποία χωρίζεται σε
δύο κύριες φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η προετοιμασία και απευθύνεται ειδικά στον
συντονιστή, ο οποίος πρέπει, αφού κατανοήσει την όλη διαδικασία, να προχωρήσει στην
προετοιμασία του εργαστηρίου συν-δημιουργίας. Αυτή η φάση περιλαμβάνει μια σειρά από
βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο συντονιστής για να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή
του εργαστηρίου συν-δημιουργίας.
Η δεύτερη φάση είναι η υλοποίηση. Πρόκειται για τη φάση κατά την οποία ξεκινά η συνδημιουργία και η οποία, έπειτα, μέσα από διάφορα στάδια, καταλήγει στην ανάπτυξη και
την υλοποίηση των έργων κοινωνικής καινοτομίας. Σε αυτή τη φάση, ο συντονιστής πρέπει
να συντονίσει και να διασφαλίσει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν ισότιμα και
ότι θα επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι. Ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας και, στη
συνέχεια, οι δύο διαφορετικές φάσεις αναλυτικά:

Εικόνα 2: Οι δύο φάσεις των εργαστηρίων συν-δημιουργίας

3.1 Φάση προετοιμασίας
Στη φάση προετοιμασίας, ο συντονιστής εργάζεται μόνος του για να κατανοήσει το πεδίο
εφαρμογής της ΕΚΚ, τι είναι τα εργαστήρια συν-δημιουργίας και προετοιμάζει τη φάση
υλοποίησης, κατά την οποία θα λάβει πραγματικά χώρα η συν-δημιουργία μέσα από τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων βιωσιμότητας. Το στάδιο προετοιμασίας περιλαμβάνει
τα ακόλουθα βήματα:
10

Βήμα 1ο: Κατανόηση της έννοιας της Κοινωνικής Καινοτομίας και της διαδικασία των
εργαστηρίων συν-δημιουργίας, διαβάζοντας το σχετικό διαθέσιμο υλικό (Εγχειρίδιο ΕΚΚ και
Τράπεζα Δραστηριοτήτων). Με την μελέτη του υλικού αυτού, θα αποκτήσετε μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση για να εισαγάγετε επιτυχώς μια νέα προσέγγιση διδασκαλίας στους μαθητές
σας και θα είστε σε θέση να καθοδηγήσετε σωστά όλους τους συμμετέχοντες προς την
επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Βήμα 2ο: Επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν ενεργά. Οι μαθητές είναι η κύρια
ομάδα-στόχος του εργαστηρίου συν-δημιουργίας, καθώς αυτούς αφορά η ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ικανοτήτων και αυτοί πρόκειται να επωφεληθούν περισσότερο από την
Κοινωνική Καινοτομία. Συνιστάται ιδιαίτερα να υιοθετήσετε μια προσέγγιση για ολόκληρη
την τάξη και έτσι να συμπεριλάβετε όλους τους μαθητές και όχι μόνο μερικούς. Ωστόσο,
κάποιοι μαθητές μπορεί να χρειαστούν υποστήριξη πριν από το πρώτο εργαστήριο, οπότε,
σε περίπτωση που κάποια στάδια υλοποίησης σας φαίνονται πολύπλοκα για το επίπεδό
τους, μπορείτε να τους συμπεριλάβετε στη φάση προετοιμασίας (βλ. παρακάτω στη φάση
υλοποίησης).
Βήμα 3ο: Εμπλοκή διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών ως συμμετεχόντων. Στο
επίκεντρο της ιδέας των εργαστηρίων συν-δημιουργίας βρίσκεται η εμπλοκή και ενεργή
συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων μερών και τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να
αποφέρει η συνέργεια και η συνεργασία μαζί τους. Ιδανικά, σε ένα εργαστήριο συνδημιουργίας θα πρέπει να συνεργαστούν μέλη από το σχολικό προσωπικό (εκπαιδευτικοί
και βοηθητικό προσωπικό), μαθητές, γονείς και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (όπως
άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία και φορείς από την τοπική κοινότητα).
Συνιστάται να ετοιμάσετε μια λίστα με δυνητικούς συμμετέχοντες και να επικοινωνήσετε
μαζί τους πριν από το εργαστήριο, για να λάβετε υπόψη τη διαθεσιμότητα και την προθυμία
τους για συμμετοχή.
Βήμα 4ο: Διευθέτηση διαφόρων πρακτικών ζητημάτων. Η διαδικασία των εργαστηρίων συνδημιουργίας μπορεί να είναι μια μακρά διαδικασία με πολλές συναντήσεις. Επομένως, ο
συντονιστής θα πρέπει να ορίσει εκ των προτέρων τις κατάλληλες ημερομηνίες και τον τόπο
που θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις αυτές. Οι συνεδρίες μπορούν να λάβουν χώρα
με φυσική παρουσία σε σχολική τάξη, χώρο της κοινότητας, τοπική λέσχη ή ακόμα και
διαδικτυακά.
Συνιστάται οι συντονιστές να κοινοποιούν (π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-mail) όλες τις
σχετικές πληροφορίες σε σχέση με τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής,
καθώς και πρακτικά θέματα και το περιεχόμενο κάθε εργαστηρίου συν-δημιουργίας σε
όλους τους συμμετέχοντες. Πριν από κάθε συνεδρία εργαστηρίου συν-δημιουργίας, ο
συντονιστής θα πρέπει να θέσει στον εαυτό του τις ακόλουθες ερωτήσεις:
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✔ Γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής
της συνάντησης για το εργαστήριο συν-δημιουργίας;
✔ Γνωρίζουν όλοι το περιεχόμενο και τη δομή της συνεδρίας;
✔ Πρέπει να διαβάσουν ή να ετοιμάσουν κάτι εκ των προτέρων;

3.2 Φάση υλοποίησης
Μετά τη φάση προετοιμασίας, ο συντονιστής είναι έτοιμος να ξεκινήσει το εργαστήριο συνδημιουργίας με όλους τους συμμετέχοντες/ τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά τη φάση
υλοποίησης, οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο δημιουργούν μαζί το έργο Κοινωνικής
Καινοτομίας για να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό ζήτημα που θα προσδιορίσουν.
Τα διάφορα στάδια της φάσης υλοποίησης είναι:
Βήμα 1ο: Αλληλογνωριμία και παρουσίαση εισαγωγικών στοιχείων για την Κοινωνική
Καινοτομία. Στο πρώτο και εισαγωγικό στάδιο των εργαστηρίων συν-δημιουργίας, στόχος
είναι να δοθεί το περιθώριο στους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους και να
νιώσουν άνετα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Επιπλέον, τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν την ευρύτερη φιλοσοφία, το πεδίο και
την πρακτική εφαρμογή της Εκπαίδευσης μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας.
Βήμα 2ο: Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και η σημασία της Κοινωνικής Καινοτομίας. Κατά
το δεύτερο στάδιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και το πλαίσιο των προκλήσεων σε σχέση
με τη βιωσιμότητα στους συμμετέχοντες και τους δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν τη
σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Καινοτομίας.
Βήμα 3ο: Διερεύνηση τοπικών προκλήσεων σε σχέση με τη βιωσιμότητα και από κοινού
ανάπτυξη ιδεών και λύσεων. Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες θα εισέλθουν στον
πυρήνα της διαδικασίας συν-δημιουργίας, καθώς θα εμπλακούν ενεργά στην από κοινού
ανάπτυξη ιδεών και λύσεων για πραγματικά προβλήματα βιωσιμότητας σε τοπικό επίπεδο.
Μια βασική έννοια που θα εισαχθεί σε αυτό το στάδιο είναι η «ενσυναίσθηση», μια βασική
αξία στη φιλοσοφία της ΕΚΚ. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο συν-δημιουργίας και,
ιδιαίτερα, οι μαθητές θα πρέπει να υιοθετήσουν την προσέγγιση της ενσυναίσθησης, για να
είναι σε θέση να ενδιαφέρονται, να νοιάζονται πραγματικά και να βοηθούν τόσο άλλους όσο
και το περιβάλλον.
Βήμα 4ο: Συν-δημιουργία του έργου Κοινωνικής Καινοτομίας. Αυτό είναι το στάδιο κατά το
οποίο οι συμμετέχοντες μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη, σχεδιάζοντας από κοινού και
δημιουργώντας κοινωνικές επιχειρήσεις, υλοποιώντας πραγματικά έργα ή διεξάγοντας
κοινοτικές εκστρατείες.
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Βήμα 5ο: Αναστοχασμός και Αξιολόγηση. Το τελικό στάδιο του εργαστηρίου συνδημιουργίας είναι το στάδιο του αναστοχασμού και έχει διπλό σκοπό. Πρώτον, δίνει τη
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για την εμπειρία τους και να
αναλύσουν πώς και με ποιους τρόπους αυτή η διαδικασία τους αλλάζει. Δεύτερον, η
ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες αποτελεί μια ευκαιρία για τον συντονιστή και
τους εταίρους του έργου να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του εργαστηρίου συν-δημιουργίας
στους συμμετέχοντες.
Τα πέντε στάδια της φάσης υλοποίησης περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οι
συντονιστές μπορούν να βασιστούν στα στάδια αυτά και να βοηθηθούν από την λεπτομερή
περιγραφή των σταδίων. Ωστόσο, μπορούν και να τα προσαρμόσουν ανάλογα με το δικό
τους συγκείμενο.
Στάδιο 1ο: Αλληλογνωριμία και παρουσίαση εισαγωγικών στοιχείων για την Κοινωνική
Καινοτομία
Στόχοι
Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας του εργαστηρίου συν-δημιουργίας είναι διπλό, πρώτον, να
γνωρίσουν οι συμμετέχοντες ο ένας τον άλλον και, δεύτερον, να εισαχθεί η έννοια της
Κοινωνικής Καινοτομίας. Αυτό το πρώτο στάδιο είναι σημαντικό, καθώς πιθανότατα θα
καθορίσει τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και την αντίληψή τους για την Κοινωνική
Καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του πρώτου σταδίου είναι οι εξής:
i)
ii)
iii)

να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες ο ένας τον άλλον και να αναπτύξουν πνεύμα
συνεργασίας
να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις και να ευαισθητοποιηθούν για την
Κοινωνική Καινοτομία
να εισαχθούν οι συμμετέχοντες στην έννοια και τη φιλοσοφία της Κοινωνικής
Καινοτομίας

Επισκόπηση συνεδρίας εργαστηρίου
1) Υλοποιήστε μια δραστηριότητα γνωριμίας για «να σπάσει ο πάγος» και να δώσετε τη
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδράσουν και να γνωριστούν μεταξύ
τους (διαλέξτε μία δραστηριότητα από την Τράπεζα Δραστηριοτήτων)
2) Εισαγάγετε την έννοια της Κοινωνικής Καινοτομίας μέσα από μια πραγματική
περίπτωση, είτε από ένα άτομο που ασχολείται με την κοινωνική καινοτομία και το
οποίο θα μιλήσει απευθείας στους συμμετέχοντες (με φυσική παρουσία ή
διαδικτυακά) είτε παρουσιάζοντας μια μελέτη περίπτωσης (παρουσίαση PowerPoint,
βίντεο, κλπ.).
3) Προβάλετε ένα βίντεο για την κοινωνική καινοτομία. Κάποιες επιλογές είναι:
i)
Global Oneness Project, μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη με δωρεάν πολυμεσικές
ιστορίες που εμπνέουν για την προώθηση κοινωνικής αλλαγής.
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ii)
iii)

Σχετικές ομιλίες Tedx διαθέσιμες στο YouTube. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα
προέρχεται από τον εταίρο Generation Generous στο έργο NEMESIS.
Βίντεο από το έργο CSS-EU

4) Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες δραστηριότητες συν-δημιουργίας από την
παρακάτω λίστα για να εισαγάγετε τους συμμετέχοντες στην έννοια και τη
χρηστικότητα της Κοινωνικής Καινοτομίας.
Πρόσθετες συμβουλές!
5) Μετά από κάθε δραστηριότητα, φροντίστε να ✓ Ενθαρρύνετε όλους τους
πραγματοποιήσετε
μια
συνεδρία
συμμετέχοντες, ανεξάρτητα
ανατροφοδότησης, ούτως ώστε να δώσετε τη
από το επίπεδο των γνώσεών
δυνατότητα στους συμμετέχοντες για
τους για την Κοινωνική
ανταλλαγές αναφορικά με την κατανόησή τους
Καινοτομία, να συμμετέχουν
σε σχέση με τα θέματα που συζητήθηκαν και
ενεργά στις συζητήσεις και τις
ξεκινήστε διάλογο.
δραστηριότητες συνδημιουργίας.
Δραστηριότητες Συν-Δημιουργίας
✓ Μην διστάσετε να
Δραστηριότητες γνωριμίας
προσαρμόσετε τις
● Τι θα προτιμούσατε;
δραστηριότητες συν● Βρείτε τα άτομα που λένε «ναι»
δημιουργίας, έτσι ώστε να
● Έρημο νησί
ταιριάζουν καλύτερα με την
ηλικιακή ομάδα και τα
Εισαγωγή στην Κοινωνική Καινοτομία
ενδιαφέροντα των μαθητών
● Πραγματικές ιστορίες
σας.
● Πρωτοπόροι Κοινωνικής Καινοτομίας

Επακόλουθες ερωτήσεις με τους συμμετέχοντες
● Είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της Κοινωνικής Καινοτομίας;
● Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε για την Κοινωνική Καινοτομία;

Στάδιο 2ο: Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και η σημασία της Κοινωνικής Καινοτομίας
Στόχοι
Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τη σημασία της Κοινωνικής Καινοτομίας
και πώς μέσα από αυτή την έννοια αντιμετωπίζονται προκλήσεις σε σχέση με τη
βιωσιμότητα. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για τις παγκόσμιες
προκλήσεις της βιωσιμότητας και πώς αυτές συνδέονται με ζητήματα που αντιμετωπίζουν
οι τοπικές κοινότητες.
Επισκόπηση συνεδρίας εργαστηρίου
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1) Εισαγάγετε τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου συν-δημιουργίας στους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης που προσδιορίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
και ξεκινήστε συζήτηση για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν κοινή
αντίληψη για την ανάγκη εξεύρεσης νέων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση των
υφιστάμενων προβλημάτων βιωσιμότητας.

Εικόνα 3: Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
(ΟΗΕ, 2015), προσδιορίζοντας 17 καθολικούς, μετασχηματιστικούς και
συμπεριληπτικούς, χωρίς αποκλεισμούς, Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για την
αντιμετώπιση μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων, που είναι αποφασιστικής σημασίας
για το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Ο βασικός στόχος αυτών των 17 ΣΒΑ
είναι να θέσει τις πιο σοβαρές προκλήσεις της ανθρωπότητας σε ένα πλαίσιο, έτσι ώστε
οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και η κοινωνία των πολιτών να μπορούν να αναζητήσουν
λύσεις και να συμβάλουν στη διασφάλιση μιας βιώσιμης, ειρηνικής, ευημερούσας και
δίκαιης ζωής στον πλανήτη, τόσο για εμάς όσο και για τις επόμενες γενιές. Καλύπτουν
ένα αριθμό σημαντικών θεμάτων, όπως: τερματισμός της ακραίας φτώχειας και πείνας,
διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, επίτευξη ίσων ευκαιριών για
όλους, εγγύηση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη, την ισότητα
των φύλων, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων και την προώθηση καλύτερων πρακτικών κατανάλωσης και παραγωγής που θα
βοηθήσουν να γίνει ο πλανήτης καθαρότερος και υγιέστερος.2 Η παρουσίαση των ΣΒΑ
θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια των
προκλήσεων βιωσιμότητας και τη σημασία της Κοινωνικής Καινοτομίας.
2 UNESCO, (2017) Education for Sustainable Development goals: Learning objectives, UNESCO
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2) Εφαρμόστε μία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες συν-δημιουργίας παρακάτω, για
να δώσετε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες και, κυρίως, στους μαθητές να επιλέξουν
συγκεκριμένα στοιχεία των προκλήσεων βιωσιμότητας στο πλαίσιο των ΣΒΑ, που θα
μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιήσουν ως θέμα για το
έργο Κοινωνικής Καινοτομίας.
Πρόσθετες συμβουλές!
3) Μετά από κάθε δραστηριότητα, φροντίστε να
πραγματοποιήσετε μια συνεδρία ανατροφοδότησης,
ούτως ώστε να δώσετε τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες για ανταλλαγές αναφορικά με την
κατανόησή τους σε σχέση με τα θέματα που
συζητήθηκαν και ξεκινήστε διάλογο.
Δραστηριότητες Συν-Δημιουργίας
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
● Υλικό αναφοράς για τους ΣΒΑ
● Καταιγισμός ιδεών για τους ΣΒΑ
Κατανόηση της σημασίας της Κοινωνικής Καινοτομίας
Ηθική έναντι «γρήγορης» μόδας (fast fashion)

✓ Κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων συνδημιουργίας,
ενθαρρύνετε τους
συμμετέχοντες να
επιλέξουν προκλήσεις
που είναι πιο σχετικές
με το συγκείμενό τους
(τοπική κοινότητα/
σχολείο/ γειτονιά).
✓ Αποφύγετε την επιλογή
γενικών θεμάτων
βιωσιμότητας και
εστιάστε σε
συγκεκριμένα, τοπικά.

Επακόλουθες ερωτήσεις με τους συμμετέχοντες
● Πιστεύετε ότι οι ΣΒΑ αφορούν εσάς και την κοινότητά σας και γιατί;
● Ποιοι ΣΒΑ είναι πιο σημαντικοί για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα;
● Ποιος ΣΒΑ αφορά περισσότερο τη δική σας κοινότητα;

Στάδιο 3ο: Διερεύνηση τοπικών προκλήσεων σε σχέση με τη βιωσιμότητα και από κοινού
ανάπτυξη ιδεών και λύσεων
Στόχοι
Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες θα συγκεντρώσουν όλα όσα έχουν μάθει έως τώρα για
να αναπτύξουν από κοινού καινοτόμες και πρακτικές ιδέες και λύσεις για τις σχετικές
προκλήσεις βιωσιμότητας. Επομένως, στόχο αυτού του σταδίου αποτελεί η παροχή
υποστήριξης στους συμμετέχοντες για να βρουν λύσεις στα προβλήματα της πραγματικής
ζωής που προσδιόρισαν και θέλουν να αντιμετωπίσουν. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί
στην καλλιέργεια της «ενσυναίσθησης», μιας από τις βασικές αξίες στη φιλοσοφία της ΕΚΚ,
που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δουν τα πράγματα από μια ευρύτερη
οπτική γωνία, βάζοντας τον εαυτό τους στη θέση των άλλων και αναστοχαζόμενοι για
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα .
Επισκόπηση συνεδρίας εργαστηρίου
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Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να οπτικοποιήσουν και να αναλύσουν τη νέα γνώση που
δημιουργήθηκε από κοινού, κατά τα προηγούμενα στάδια, αναπτύσσοντας εννοιολογικά
πλαίσια, χάρτες, διαγράμματα, σχήματα, κλπ.
1) Προτρέψτε την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων σε συζητήσεις και ασκήσεις
καταιγισμού ιδεών για την από κοινού ανάπτυξη νέων ιδεών και εξεύρεση πιθανών
λύσεων στις σχετικές προκλήσεις.
2) Υλοποιήστε δραστηριότητες συν-δημιουργίας, όπως αυτές που παρουσιάζονται
παρακάτω, με στόχο να διευκολύνετε την παραγωγή περισσότερων ιδεών και την από
κοινού επιλογή των πιο αξιόλογων, οι οποίες θα τύχουν μεγαλύτερης επεξεργασίας στο
επόμενο στάδιο.
Πρόσθετες συμβουλές!
Δραστηριότητες Συν-Δημιουργίας
✓
Ζητήστε από τους
Προσδιορισμός και ανάλυση ενός προβλήματος για το έργο
συμμετέχοντες να
Κοινωνικής Καινοτομίας
σκεφτούν πολλές ιδέες
● Περπατήστε και αναπτύξτε
και ενθαρρύνετέ τους
● Φώτα τροχαίας
να συνδυάσουν
● OPERA
διαφορετικές οπτικές.
● Σχεδιάστε το όραμά σας
✓ Δώστε έμφαση στον
παράγοντα
Δημιουργία ενσυναίσθησης
ενσυναίσθηση και
● Χάρτης ενσυναίσθησης
εστιάστε στον άνθρωπο
● Οι εμπειρίες μας
και το περιβάλλον.
Επακόλουθες ερωτήσεις με τους συμμετέχοντες
● Θεωρείται ότι ήταν χρήσιμη η διαδικασία ανάπτυξης ιδεών και λύσεων με άλλα
άτομα και γιατί;
● Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις δεξιότητες που αναπτύξατε μέσα από αυτή τη
δραστηριότητα στη ζωή σας, εκτός του εργαστηρίου συν-δημιουργίας;

Στάδιο 4ο: Συν-δημιουργία του έργου Κοινωνικής Καινοτομίας
Στόχοι
Αυτό είναι το στάδιο υλοποίησης της διαδικασίας του εργαστηρίου συν-δημιουργίας, στο
πλαίσιο του οποίου οι μαθητές και οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μαζί και θα
υλοποιήσουν πραγματικά έργα Κοινωνικής Καινοτομίας. Επομένως, κύριο στόχο αυτού του
σταδίου αποτελεί η παροχή δυνατότητας στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν όλες τις
γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διαδικασία του εργαστηρίου συνδημιουργίας για να δημιουργήσουν από κοινού και να υλοποιήσουν πραγματικά έργα.
Η διαδικασία για την από κοινού δημιουργία ενός έργου Κοινωνικής Καινοτομίας
περιλαμβάνει τη χρήση πολλών εκπαιδευτικών ή/και διαχειριστικών εργαλείων, όπως
κατασκευασμένα αντικείμενα, εικονογραφημένα σενάρια (storyboards), σχέδια,
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παρουσιάσεις PowerPoint, επιχειρηματικά σχέδια ή ακόμα και πραγματικές σχολικές
εκστρατείες και δραστηριότητες. Είναι σημαντικό να παρουσιάσετε στους συμμετέχοντες
και, συγκεκριμένα, στους μαθητές πολλές βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα από άτομα
που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία σε τοπικό επίπεδο, επιτυχημένους φορείς
από την κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Μερικά ενδεικτικά έργα Κοινωνικής Καινοτομίας είναι και τα ακόλουθα:
● Κοινωνικό παντοπωλείο με λαχανικά από τον λαχανόκηπο του σχολείου – Ο
λαχανόκηπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τη συγκέντρωση κεφαλαίων με την
πώληση των προϊόντων και την επανεπένδυση των χρημάτων στο σχολείο ή στην
τοπική κοινωνία είτε για υποστήριξη οικογενειών ή κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο.
● Ομάδα ανακύκλωσης - Οι μαθητές μπορούν να σχηματίσουν μια ομάδα για να
υποστηρίξουν τη συλλογή απορριμμάτων και τον διαχωρισμό, για παράδειγμα,
χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, κλπ.
● Λέσχη γυμναστικής και ευεξίας – Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν από κοινού
μια λέσχη για την προώθηση της υγιεινής διατροφής, της τακτικής σωματικής
άσκησης και ενός τρόπου ζωής χωρίς άγχος μέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης
και την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Επιπλέον, θα
μπορούσαν ακόμη και να δημιουργήσουν έναν ειδικό χώρο στο σχολείο τους και να
τον εξοπλίσουν με όργανα γυμναστικής.
Επισκόπηση συνεδρίας εργαστηρίου
Πρόσθετες συμβουλές!
1) Προωθήστε την ενεργή συμμετοχή εξωτερικών ✓ Παροτρύνετε τους
ενδιαφερόμενων μερών (ατόμων που ασχολούνται
μαθητές να
με την κοινωνική καινοτομία, φορέων από την τοπική
κοινοποιήσουν τις ιδέες
κοινότητα, κλπ.) με επαρκή προσόντα και σημαντική
τους σε ένα ευρύ φάσμα
εμπειρία, για να καθοδηγήσουν τους μαθητές στην
ενδιαφερόμενων μερών
από κοινού δημιουργία μιας λύσης (επιχειρηματική
και να δημιουργήσουν
λύση, κοινοτική πρωτοβουλία, δίκτυο αλληλεγγύης,
πολλαπλασιαστικά
κλπ.) σε μια κοινωνική πρόκληση/ πρόκληση
αποτελέσματα
βιωσιμότητας. Τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
εμπλέκοντας όσο το
μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές να
δυνατόν περισσότερα
καταρτίσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να
ενδιαφερόμενα μέρη.
χαρτογραφήσουν τους ενδιαφερόμενους φορείς, να ✓ Ωθήστε τους μαθητές και
πραγματοποιήσουν μια ανάλυση SWOT, να
υποστηρίξτε τους στη
ετοιμάσουν
μια
παρουσίαση
έργου,
να
χρήση νέων τεχνολογιών
διοργανώσουν μια εκδήλωση με στόχο τη
και των μέσων κοινωνικής
συγκέντρωση κεφαλαίων ή μια εκστρατεία
δικτύωσης για να
ευαισθητοποίησης, να κινητοποιήσουν και να
κοινοποιήσουν τα
εμπλέξουν τους ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο
μηνύματά τους, να
κοινότητας, κλπ.
μοιραστούν τις ιστορίες
τους και να αναπτύξουν
2) Προτρέψτε τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με
αποτελεσματικά βίντεο με
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας, όπως
μαρτυρίες και αναρτήσεις.
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γονείς, μέλη της οικογένειας, φορείς από την τοπική κοινότητα, κλπ., συζητώντας μαζί
τους τις προτεινόμενες λύσεις, για να λάβουν ανατροφοδότηση από αυτούς και να
βελτιώσουν περισσότερο τις ιδέες τους.
3) Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές, αξιοποιώντας συνεχώς τις νέες γνώσεις που απέκτησαν και
λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση, συνεργάζονται και δημιουργούν μαζί
εφικτές λύσεις με πολύ μεγάλες δυνατότητες επίτευξης θετικού αντικτύπου.
Δραστηριότητες Συν-Δημιουργίας
Ανάληψη μετασχηματιστικής κοινωνικής δράσης
● 1, 2, 3 δράση!
● Σχεδιασμός εκδηλώσεων
Αποτελεσματική συν-δημιουργία ιδεών
● Ανάλυση SWOT
● Πέντε ερωτήσεις
Επακόλουθες ερωτήσεις με τους συμμετέχοντες
● Ποιο μέρος του εργαστηρίου συν-δημιουργίας σας άρεσε περισσότερο και γιατί;
● Προσδιορίστε ποιος/ποια/ποιοι/ποιες είχε/-αν μεγαλύτερη επιρροή και σας
βοήθησε/-αν περισσότερο να αναπτύξετε δεξιότητες.

Στάδιο 5ο: Αναστοχασμός και Αξιολόγηση
Στόχοι
Σε αυτό το τελικό στάδιο, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναστοχαστούν για την όλη
διαδικασία και να συνειδητοποιήσουν τι αποκόμισαν και πόσο τους άλλαξε αυτή η εμπειρία.
Από αυτή την άποψη, κύριο στόχο αυτού του σταδίου αποτελεί η συμμετοχή των
συμμετεχόντων σε τελικές δραστηριότητες συν-δημιουργίας που θα τους δώσουν τη
δυνατότητα να αναστοχαστούν για τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν μέσα από
την ενασχόλησή τους με τις προκλήσεις βιωσιμότητας. Παράλληλα, ο συντονιστής θα είναι
σε θέση να εφαρμόσει τη διαδικασία αξιολόγησης, έτσι ώστε οι εταίροι να μπορούν να
υπολογίσουν τον αντίκτυπο των εργαστηρίων συν-δημιουργίας στους συμμετέχοντες και,
ιδιαίτερα, στους μαθητές.
Επισκόπηση συνεδρίας εργαστηρίου
1) Αφού οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν το έργο τους, αναθέστε τους να συζητήσουν
τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και να λάβουν υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη που σχετίζονται με κάθε πρόκληση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες
μπορούν να προχωρήσουν σε μια άσκηση χαρτογράφησης ενδιαφερόμενων μερών
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για να καταστεί σαφές ποιος ήταν ο ρόλος και ο αντίκτυπος του κάθε μέρους στο
θέμα.
2) Προβάλετε βίντεο σχετικά με τις προκλήσεις που επιλέχθηκαν με σκοπό να
εμπνεύσετε τους μαθητές να προβούν σε περαιτέρω συζητήσεις και ανάλυση του
θέματος.
3) Εφαρμόστε δραστηριότητες συν-δημιουργίας,
όπως αυτές που προτείνονται παρακάτω, οι
οποίες μπορούν να συμβάλουν σε μια
βαθύτερη κατανόηση του υπό εξέταση θέματος
και να δώσουν το έναυσμα για ουσιαστικό
προβληματισμό.
4) Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να
αναστοχαστούν για την όλη διαδικασία και να
αξιολογήσουν κάθε βήμα. Μπορούν να
σχηματίσουν μικρές ομάδες και κάθε ομάδα να
ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση για την
εμπειρία των μελών της στο εργαστήριο συνδημιουργίας. Η παρουσίαση μπορεί να είναι
προφορική ή/και με οπτικά στοιχεία (υπό
μορφή παρουσίασης PowerPoint, σε πίνακα
σεμιναρίου τύπου flip-chart, κλπ.).

Πρόσθετες συμβουλές!
✓ Προτρέψτε τους μαθητές
να μπουν στη θέση όσων
εμπλέκονται στο
συγκεκριμένο πρόβλημα.
✓ Ωθήστε τους μαθητές να
αλληλεπιδράσουν με
φορείς της κοινότητας έξω
από την τάξη τους για να
διερευνήσουν σε βάθος το
θέμα του έργου τους και
να το κατανοήσουν
καλύτερα.

Δραστηριότητες Συν-Δημιουργίας
● Ώρα για φατσούλες (emoji)
● Οι δραστηριότητες σας σε γρήγορη κίνηση (τεχνική time-lapse)
● Χρονοδιάγραμμα
Επακόλουθες ερωτήσεις με τους συμμετέχοντες
● Είναι χρήσιμη η επίδειξη ενσυναίσθησης προς τους άλλους και την κοινότητα και
γιατί;
● Ποια εμπειρία απολαύσατε περισσότερο και γιατί;
● Τι θα αλλάζατε στην όλη διαδικασία;
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