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ΣΥΝΟΨΗ

Η Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας έχει ως στόχο να αναπτύξει σε παιδιά και νέους 6-17 ετών τη
νοοτροπία και τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να οραματιστούν και να πραγματοποιήσουν θετική
κοινωνική αλλαγή μέσω της συνεργασίας και της σύμπραξης με άτομα από όλες τις ηλικίες και υπόβαθρα.
ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ;
Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, στον οποίο οι ανάγκες, και οι δεξιότητες που
απαιτούνται για κάλυψη αυτών των αναγκών, συνεχώς μεταβάλλονται. Ολοένα και περισσότεροι νέοι
προβληματίζονται για την ανισότητα, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, που εξακολουθούν να
υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό και να αυξάνονται στον σύγχρονο κόσμο· αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουν
να εργαστούν στον τομέα της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής προσφοράς. Από την άλλη, όσοι επιλέγουν
τον επιχειρηματικό τομέα συχνά προσπαθούν και αυτοί να προσφέρουν με κάποιο τρόπο πίσω στην
κοινωνία. Επομένως, χρειάζεται να γνωρίζουν πώς μπορούν να δράσουν για να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά
ζητήματα που τους απασχολούν.

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας!

Η Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας - EKK (Social Innovation Education - SIE) δίνει τη δυνατότητα
στους νέους να αναπτύξουν το όραμα, τις δεξιότητες, τις αξίες και το κίνητρο να αντιμετωπίσουν τις
κοινωνικές προκλήσεις. Το κάνει αυτό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να:
•
•
•

σχεδιάσουν και να ηγηθούν καινοτόμων έργων που αποσκοπούν σε μια δικαιότερη κοινωνία
διαμορφώσουν με θετικό τρόπο τις σχέσεις τους με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, ώστε να
δημιουργήσουν από κοινού έργα κοινωνικής καινοτομίας
συμμετάσχουν ενεργά και να αποκτήσουν μια κριτική στάση απέναντι στον κόσμο, ώστε να
μπορέσουν να συμβάλουν στη βελτίωσή του μέσω μετασχηματιστικής κοινωνικής δράσης.

Οι μαθητές συνεργάζονται με άτομα από την κοινότητα, με σχολεία, γονείς και επιχειρήσεις, για να συνδημιουργήσουν βιώσιμα έργα κοινωνικής καινοτομίας, τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών
ζητημάτων σε τοπικό επίπεδο με συλλογικό, δημοκρατικό και υπεύθυνο τρόπο. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο ενός
εργαστηρίου συν-δημιουργίας (περισσότερα για αυτό στην Ενότητα 3), όπου:
•
•
•

αναπτύσσουν ικανότητες κοινωνικής καινοτομίας, όπως είναι η ενσυναίσθηση
ευαισθητοποιούνται σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
αποκτούν τη νοοτροπία και την πρακτική εμπειρία που τους επιτρέπει να μετασχηματίσουν την
κοινωνία προς το καλύτερο, τώρα και στο μέλλον.
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ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
1 page infographic / artwork of the benefits for schools – use benefits listed in annex SIE engagement and
competence impact framework. Landscape best?
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εφαρμόσει την Εκπαίδευση μέσω της
Κοινωνικής Καινοτομίας σε σχολική μονάδα ή άλλο μαθησιακό περιβάλλον. Είναι ένας πρακτικός οδηγός τον
οποίο μπορείτε να μελετήσετε ολόκληρο ή να επιλέξετε συγκεκριμένα σημεία που σας ενδιαφέρουν κάθε
φορά:
•
•
•
•

Η ενότητα 1 παρέχει μια σύνοψη της ΕΚΚ
Η ενότητα 2 παρουσιάζει με λεπτομέρεια διάφορα στοιχεία της ΕΚΚ
Η ενότητα 3 εξηγεί τον τρόπο υλοποίησης ενός έργου κοινωνικής καινοτομίας σε ένα εργαστήριο
συν-δημιουργίας
Η ενότητα 4 παρουσιάζει μελέτες περίπτωσης για υφιστάμενα έργα κοινωνικής καινοτομίας

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οδηγός για την ΕΚΚ: Εισαγωγή στη συν-δημιουργία – αυτός ο οδηγός σάς παρέχει πληροφορίες για τη συνδημιουργία στο πλαίσιο της ΕΚΚ, λεπτομέρειες για το πώς να πραγματοποιήσετε ένα εργαστήριο συνδημιουργίας και συμβουλές για επιτυχία!
Τράπεζα Δραστηριοτήτων ΕΚΚ – αυτός ο πόρος παρέχει ευέλικτες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να
προσαρμοστούν εύκολα σε διάφορες ηλικίες, ανάγκες και πλαίσια. Είναι οργανωμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε
να είναι εύκολο να επιλέξετε μια δραστηριότητα για ένα συγκεκριμένο στάδιο εργαστηρίου συν-δημιουργίας
ή για μια ικανότητα κοινωνικής καινοτομίας.
Παρουσίαση ΕΚΚ για Εκπαιδευτικούς – αυτή η παρουσίαση PowerPoint είναι ένας οδηγός για την ΕΚΚ, από
την προετοιμασία του πρώτου σας εργαστηρίου έως τον αναστοχασμό για το έργο κοινωνικής καινοτομίας
που έχετε ολοκληρώσει. Περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση της ΕΚΚ, σχέδια για κάθε εργαστήριο και
ψηφιακούς και εκτυπώσιμους πόρους, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας έναν ολοκληρωμένο, έτοιμο για χρήση
πόρο για την τάξη.
Βίντεο ΕΚΚ για Μαθητές – τα τρία αυτά βίντεο εισάγουν τους μαθητές στην έννοια της ΕΚΚ:
1. Καλωσορίσατε στην κοινωνική καινοτομία!
2. Είναι κατάλληλη η κοινωνική καινοτομία για σας;
3. Πώς μοιάζει ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας;
Ιστοσελίδα έργου CSS - https://css-project.eu – εδώ θα βρείτε πόρους για την ΕΚΚ, νέα, σχολικά έργα και
πληροφορίες για το έργο CSS-EU.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 101

Η εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας περιλαμβάνει τις έννοιες της κοινωνικής καινοτομίας, τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τις ικανότητες κοινωνικής καινοτομίας και την έννοια της συν-δημιουργίας, τα
οποία βασίζονται στις τρεις αρχές σχεδιασμού. Ακολουθεί μια επισκόπηση του κάθε στοιχείου και πώς αυτά,
σε συνδυασμό, διαμορφώνουν μια εκπαιδευτική προσέγγιση που δίνει στους νέους τα εργαλεία να
βελτιώσουν την κοινωνία τώρα και στο μέλλον.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Κοινωνική καινοτομία είναι η δημιουργία μιας λύσης που ικανοποιεί μια κοινωνική ανάγκη καλύτερα από
μια προηγούμενη λύση.
Δεν αφορά μόνο το προϊόν ή την υπηρεσία που επιτυγχάνει αυτό το αποτέλεσμα αλλά και τη συλλογική και
συνεργατική διαδικασία που ακολουθούν τα άτομα, προκειμένου να συμφωνήσουν σε ιδέες και να
αναλάβουν δράση από κοινού. Ακολουθεί ένα παράδειγμα κοινωνικής καινοτομίας.

Το «Μπορούμε» είναι ένας κόμβος επικοινωνίας μεταξύ δωρητών φαγητού και κοινωφελών φορέων στην
Ελλάδα (π.χ. καταφύγια, γηροκομεία, ιδρύματα ψυχικής υγείας, συσσίτια), ο οποίος δημιουργεί «γέφυρες
δωρεών» μεταξύ αυτών που έχουν πλεόνασμα φαγητού και αυτών που το χρειάζονται.
Δείτε αυτά τα
εκπληκτικά
δεδομένα για την
προσφορά του
«Μπορούμε»!

ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ!
Για να αρχίσετε να σκέφτεστε σαν ένας
πρωτοπόρος της κοινωνικής καινοτομίας,
επιλέξτε μια αίθουσα/σημείο στον χώρο
εργασίας σας και σκεφτείτε πώς θα
μπορούσε να γίνει καλύτερο για τους άλλους
– πώς θα μπορούσατε να το βελτιώσετε,
ποιος θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό
και γιατί.

5

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι 17 στόχοι που έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών,
η επίτευξη των οποίων αποτελεί προτεραιότητα δράσης για μείωση της ανθρώπινης οδύνης και τη
δημιουργία ενός δικαιότερου κόσμου έως το 2030. Χρησιμοποιούνται στην ΕΚΚ, για να τονίσουν και να
προάγουν την κριτική σκέψη για κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία αλλά και τον
ευρύτερο κόσμο, ώστε οι νέοι να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μιας δικαιότερης κοινωνίας (δείτε την
επόμενη σελίδα για μια εκτυπώσιμη αφίσα των στόχων).
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Οι ικανότητες κοινωνικής καινοτομίας (δεξιότητες και αξίες) αποτελούν τα εφόδια των ατόμων που
ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία στην προσπάθεια που καταβάλλουν για επίλυση κοινωνικών
ζητημάτων. Στην ΕΚΚ, οι νέοι αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες μέσα από πραγματικές κοινωνικές δράσεις
μαζί με μέλη της κοινότητας, ώστε να γίνουν οι καινοτόμοι της κοινωνίας του μέλλοντος.

Ικανότητες κοινωνικής
καινοτομίας

Επεξήγηση

1. Όραμα για έναν καλύτερο
κόσμο

Να οραματίζεσαι έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο

2. Υπεύθυνη και κριτική σκέψη

Να εντοπίζεις τα θετικά και αρνητικά στοιχεία, ώστε να μπορείς να
βελτιώσεις κάτι με υπεύθυνο τρόπο

3. Ενσυναίσθηση

Να κατανοείς και να ανταποκρίνεσαι στα συναισθήματα των άλλων,
ώστε να δημιουργήσεις κάτι καλύτερο

4. Αυτοαποτελεσματικότητα

Να πιστεύεις στον εαυτό σου. Να εντοπίζεις και να αξιολογείς τα
δυνατά σημεία και τις αδυναμίες σου. Να εκτιμάς τις απόψεις των
άλλων

5. Συλλογική και δημιουργική
επίλυση προβλημάτων

Να παράγεις, στο πλαίσιο μιας ομάδας, ιδέες που πυροδοτούν
κοινωνική αλλαγή

6. Αποδοχή της διαφορετικότητας

Να δουλεύεις με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους για ένα θετικό
αποτέλεσμα
Να βοηθάς τους άλλους να πετύχουν τους στόχους τους

7. Συλλογική αποτελεσματικότητα
8. Κοινωνική ανθεκτικότητα

Να επιμένεις και να παραμένεις συγκεντρωμένος στον στόχο σου, παρά
τις αντιξοότητες και τις αποτυχίες

9. Πραγματοποίηση βημάτων για
τη δημιουργία αξίας

Να κάνεις πράξη το όραμά σου να βοηθήσεις τους άλλους

10. Σωστή χρήση των πόρων

Να συντονίζεις ανθρώπους και να χρησιμοποιείς πόρους
(συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών) που θα σε βοηθήσουν να
πετύχεις τον στόχο σου
Να επικοινωνείς αποτελεσματικά και να αλληλεπιδράς με άλλους, για
να δημιουργείς θετικές και βιώσιμες (μακροχρόνιες) σχέσεις

11. Επικοινωνία με άλλους

12. Αναστοχαστική μάθηση

Να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αναστοχάζεσαι/αναλύεις τι έχεις
καταφέρει, ώστε να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι

13. Συνεργατικός σχεδιασμός και
δημοκρατική λήψη αποφάσεων

Να αποφασίζεις ελεύθερα (ως ομάδα) για τις μελλοντικές δράσεις και
το κοινό όραμα

Αξιολόγηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων κοινωνικής καινοτομίας
Η ανάπτυξη ικανοτήτων μπορεί να γίνει με άμεσο τρόπο μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων ή έμμεσα μέσω
της πρακτικής προσέγγισης της ΕΚΚ. Επιλέγετε ποιες ικανότητες θέλετε να αναπτύξετε και πώς θέλετε να τις
αξιολογήσετε.
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Πίνακας Αξιολόγησης Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας
Ικανότητες
Επίπεδο 0
κοινωνικής
Επεξήγηση
Απαθής
καινοτομίας
1. Όραμα για
Να οραματίζεσαι έναν
Δεν σκέφτομαι πώς θα
έναν καλύτερο
καλύτερο και πιο
μπορούσε να γίνει
κόσμο
δίκαιο κόσμο
καλύτερος ο κόσμος

Επίπεδο 1
Παθητικός δέκτης

Επίπεδο 2
Προς συνειδητοποίηση

Επίπεδο 3
Συμμετέχων

Επίπεδο 4
Ενεργός συμμετέχων

Πιστεύω ότι ο κόσμος
πρέπει να αλλάξει προς
το καλύτερο

Μπορώ να σκεφτώ
πράγματα που πρέπει
να αλλάξουν

Μπορώ να συζητήσω το
όραμά μου για τη
δημιουργία ενός
καλύτερου κόσμου

2. Υπεύθυνη
και κριτική
σκέψη

Να εντοπίζεις τα
θετικά και αρνητικά
στοιχεία, ώστε να
μπορείς να βελτιώσεις
κάτι με υπεύθυνο
τρόπο

Δεν με ενδιαφέρει τι θα
γίνει, είτε καλό είτε
κακό, αν δεν με
επηρεάζει

Μπορώ να δω ότι
υπάρχουν και θετικά και
αρνητικά πράγματα
γύρω μου

Ανησυχώ για το τι
συμβαίνει στον πλανήτη
ή τι συμβαίνει στους
άλλους και σκέφτομαι
πώς θα μπορούσε να
βελτιωθεί η κατάσταση

3.
Ενσυναίσθηση

Να κατανοείς και να
ανταποκρίνεσαι στα
συναισθήματα των
άλλων, ώστε να
δημιουργήσεις κάτι
καλύτερο
Να πιστεύεις στον
εαυτό σου. Να
εντοπίζεις και να
αξιολογείς τα δυνατά
σημεία και τις
αδυναμίες σου. Να
εκτιμάς τις απόψεις
των άλλων
Να παράγεις, στο
πλαίσιο μιας ομάδας,
ιδέες που πυροδοτούν
κοινωνική αλλαγή

Δεν με νοιάζει για τα
συναισθήματα των
άλλων

Μπορώ να ακούσω την
ιστορία κάποιου

Μπορώ να ακούσω και
να συμπονήσω τους
άλλους, αφού το ίδιο
μπορεί να συμβεί και σε
μένα

Μπορώ να
φανταστώ πώς
μπορώ να αλλάξω τα
πράγματα προς το
καλύτερο
Μπορώ να σκεφτώ
πώς να αναλάβω
δράση που βελτιώνει
την κατάσταση και
δεν βλάπτει τους
ανθρώπους ή τον
πλανήτη
Μπορώ να ακούσω
τους άλλους και να
προσπαθήσω να
βάλω τον εαυτό μου
στη θέση τους

Πιστεύω ότι οι άλλοι τα
καταφέρνουν καλύτερα
από εμένα

Δυσκολεύομαι να
πιστέψω στον εαυτό
μου και δεν είμαι
σίγουρος σε τι είμαι
καλός και σε τι όχι

Μπορώ να αναγνωρίσω
τα δυνατά και τα
αδύνατα σημεία μου και
εκτιμώ τη γνώμη των
άλλων για εμένα

Μπορώ να
χρησιμοποιήσω τα
δυνατά και αδύναμα
σημεία μου με
θετικό τρόπο

Μπορώ να
χρησιμοποιήσω τα
δυνατά μου σημεία, τις
αδυναμίες μου και τις
απόψεις των άλλων, για
να βελτιωθώ

Προτιμώ να λύνω
προβλήματα και να
κάνω εργασίες μόνος

Μπορώ να σκεφτώ
λύσεις και να κάνω
εργασίες μόνος μου,
αλλά δεν με πειράζει να
το κάνω στο πλαίσιο
μιας ομάδας και να

Μπορώ να προτείνω
πράγματα δουλεύοντας
στο πλαίσιο μιας
ομάδας και να έχω
καλύτερα αποτελέσματα

Μπορώ να μιλήσω
με την ομάδα μου
και να
διαπραγματευτώ
ιδέες για τα
προβλήματα που

Μπορώ να συνεργαστώ
με άλλους, για να βρω
δημιουργικές λύσεις

4.
Αυτοαποτελεσ
ματικότητα

5. Συλλογική
και
δημιουργική
επίλυση
προβλημάτων
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Μπορώ να
χρησιμοποιήσω τις
γνώσεις και την
αντίληψή μου για να
βοηθήσω τους άλλους
με υπεύθυνο τρόπο
Μπορώ να βάλω τον
εαυτό μου στη θέση των
άλλων και να προσφέρω
τις συμβουλές/την
υποστήριξή μου

ακούω τις ιδέες των
άλλων

αντιμετωπίζει η
κοινωνία μας

6. Αποδοχή της
διαφορετικότη
τας

Να δουλεύεις με
πολλούς
διαφορετικούς
ανθρώπους για ένα
θετικό αποτέλεσμα

Με ενοχλεί να
συνεργάζομαι με
ανθρώπους
διαφορετικούς από
εμένα

Μπορώ να δω ότι οι
άνθρωποι είναι
διαφορετικοί

Μπορώ να δω ότι οι
διαφορές των
ανθρώπων μπορεί να
είναι κάτι καλό

Μπορώ να
συνεργαστώ με
ανθρώπους που
είναι διαφορετικοί
από εμένα

7. Συλλογική
αποτελεσματικ
ότητα

Να βοηθάς τους
άλλους να πετύχουν
τους στόχους τους

Δυσκολεύομαι να
κινητοποιήσω και να
πείσω τους ανθρώπους
για την επίτευξη ενός
κοινού στόχου

Να επιμένεις και να
παραμένεις
συγκεντρωμένος στον
στόχο σου, παρά τις
αντιξοότητες και τις
αποτυχίες
Να κάνεις πράξη το
όραμά σου να
βοηθήσεις τους
άλλους

Δεν βλέπω το νόημα
στην προσπάθεια
επίλυσης ενός
προβλήματος της
κοινότητας/του
σχολείου

Μπορώ να σχεδιάσω
τρόπους δράσης για την
επίλυση ενός
προβλήματος της
κοινότητας/του
σχολείου

Δεν ξέρω πώς να
χρησιμοποιήσω
αποτελεσματικά τους
πόρους

Κατανοώ ποιοι είναι οι
διαθέσιμοι πόροι
(συμπεριλαμβανομένων
των ψηφιακών) που
μπορώ να

Μπορώ να σκεφτώ
τρόπους να πείσω τους
άλλους να συμμετέχουν
στην επίτευξη ενός
κοινού σκοπού,
παρέχοντας μια σειρά
από επιχειρήματα
Όταν αντιμετωπίζω
δυσκολίες, συνεχίζω την
προσπάθεια και δεν
χάνω το ενδιαφέρον
μου, και σκέφτομαι πώς
να συνεχίσω
Αναλαμβάνω
πρωτοβουλία για την
αντιμετώπιση
προβλημάτων που
επηρεάζουν την
κοινότητα/το σχολείο
μου
Σκέφτομαι τους πόρους
που χρειάζονται για να
πετύχω τον στόχο μου
και να βοηθήσω τους
άλλους

Παρέχω
εποικοδομητικές
προτάσεις που
κάνουν τους άλλους
να πιστεύουν στον
κοινό μας στόχο

8. Κοινωνική
ανθεκτικότητα

Προτιμώ να δουλεύω
μόνος μου, καθώς δεν
θεωρώ ότι είναι
σημαντικό να
εμπλέκονται άλλοι
άνθρωποι σε κάτι που
μας επηρεάζει όλους
Απλώς τα παρατάω όταν
συναντώ δυσκολίες

9.
Πραγματοποίη
ση βημάτων
για τη
δημιουργία
αξίας
10. Σωστή
χρήση των
πόρων

Να συντονίζεις
ανθρώπους και να
χρησιμοποιείς πόρους
(συμπεριλαμβανομένω
ν των ψηφιακών) που

Μπορώ να συνεχίσω
ακόμα και όταν
αντιμετωπίζω δυσκολίες

Ξεπερνώ τις
αντιξοότητες και
δουλεύω σκληρά για
να πετύχω τον στόχο
μου
Αναλαμβάνω δράση
για νέες ιδέες, για να
βελτιώσω την
κοινότητα/το
σχολείο μου και να
βοηθήσω τους
άλλους
Μπορώ να
πειραματιστώ με
διαφορετικούς
συνδυασμούς πόρων
(συμπεριλαμβανομέν
ων των ψηφιακών),

Μου αρέσει να δουλεύω
με διαφορετικούς
ανθρώπους, γιατί
πιστεύω ότι το
αποτέλεσμα μπορεί να
είναι πολύ καλύτερο
Μπορώ να ενθαρρύνω,
να συμβουλεύω και να
υποστηρίζω άλλους για
την επίτευξη ενός κοινού
στόχου

Μαθαίνω από την
αποτυχία και τη
χρησιμοποιώ για να
βοηθήσω εμένα και
άλλους να πετύχουμε
στο μέλλον
Μπορώ να ενθαρρύνω
τους άλλους να
αναλάβουν
πρωτοβουλία, για να
λύσουν προβλήματα και
να βοηθήσουν άλλους
Μπορώ να διαχειριστώ
και να χρησιμοποιήσω
τους απαραίτητους
πόρους με καινοτόμο
τρόπο, ώστε να πετύχω
τον στόχο μου

10

θα σε βοηθήσουν να
πετύχεις τον στόχο σου

11.
Επικοινωνία με
άλλους

12.
Αναστοχαστική
μάθηση

13.
Συνεργατικός
σχεδιασμός και
δημοκρατική
λήψη
αποφάσεων

Να επικοινωνείς
αποτελεσματικά και να
αλληλεπιδράς με
άλλους, για να
δημιουργείς θετικές
και βιώσιμες
(μακροχρόνιες)
σχέσεις
Να κάνεις ένα βήμα
πίσω και να
αναστοχάζεσαι/αναλύ
εις τι έχεις καταφέρει,
ώστε να μαθαίνεις και
να εξελίσσεσαι
Να αποφασίζεις
ελεύθερα (ως ομάδα)
για τις μελλοντικές
δράσεις και το κοινό
όραμα

χρησιμοποιήσω για να
πετύχω τον στόχο μου

Δεν μου αρέσει να
δουλεύω με ανθρώπους
που δεν είναι φίλοι μου

Είναι δύσκολο για μένα
να είμαι μέλος μιας
ομάδας με ανθρώπους
που μόλις γνώρισα,
αλλά μπορώ να το δεχτώ
και να τους ακούω να
συζητούν

Μπορώ να
δημιουργήσω καλές
σχέσεις με άτομα που
μόλις γνώρισα μέσω
θετικής αλληλεπίδρασης
μαζί τους

Δεν σκέφτομαι πώς να
φτιάξω κάτι καλύτερο

Μπορώ να σκεφτώ και
να εντοπίσω τα καλά
σημεία και τα σημεία
που χρειάζονται εξέλιξη
και βελτίωση

Είμαι ανοιχτός στο να
λαμβάνω
ανατροφοδότηση για τη
δουλειά μου

Όταν είμαι σε μια
ομάδα, αντιδρώ
αρνητικά όταν δεν
επιλέγονται οι ιδέες μου

Όταν είμαι σε μια
ομάδα, μπορώ να
ακούσω τις ιδέες των
άλλων και επιλέγω την
πρώτη που μου έρχεται
στο μυαλό

Όταν είμαι σε μια
ομάδα, αναζητώ
διάφορες εναλλακτικές,
αλλά αποδέχομαι αυτό
που αποφασίζει η
πλειοψηφία

που θα με
βοηθήσουν να
πετύχω τον στόχο
μου
Μπορώ να μιλήσω
και να ακούσω (να
αλληλεπιδράσω) με
τα μέλη της ομάδας
μου και να τους
μεταφέρω με
σαφήνεια τις ιδέες
μου
Αναστοχάζομαι για
την ανατροφοδότηση
που έλαβα και
σκέφτομαι πώς να
βελτιώσω τη δουλειά
μου
Όταν είμαι σε μια
ομάδα, μπορώ να δω
τρόπους να
συνδυάσω το όραμά
μου με τις ιδέες
άλλων ανθρώπων

Μου αρέσει να δουλεύω
με καινούργιους
ανθρώπους και να
διατηρώ μακροχρόνιες
σχέσεις μαζί τους μέσω
θετικής επικοινωνίας

Αναλύω και
αναστοχάζομαι για αυτά
που μαθαίνω και
σχεδιάζω τα επόμενα
βήματα για να τα
βελτιώσω
Όταν είμαι σε μια
ομάδα, εκτιμώ τις ιδέες
που προέρχονται από
άλλους και μπορώ να
επικοινωνήσω
αποτελεσματικά για να
διαπραγματευτώ και να
σχεδιάσω δράσεις μαζί
τους
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Γνωρίζετε τι είναι οι ακόλουθες ικανότητες και
πώς να τις επιδείξετε;

Γνωρίζετε πώς να επιδείξετε τις ικανότητες;

1. Όραμα για έναν καλύτερο κόσμο: Μπορώ να
φανταστώ έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
2. Υπεύθυνη και κριτική σκέψη: Μπορώ να
εντοπίσω τα θετικά και αρνητικά στοιχεία, ώστε
να βελτιώσω κάτι με υπεύθυνο τρόπο.

1. Όραμα για έναν καλύτερο κόσμο: Μπορώ
να φανταστώ έναν καλύτερο και πιο δίκαιο
κόσμο.
2. Υπεύθυνη και κριτική σκέψη: Μπορώ να
εντοπίσω τα θετικά και αρνητικά στοιχεία,
ώστε να βελτιώσω κάτι με υπεύθυνο τρόπο.

3. Ενσυναίσθηση: Κατανοώ και ανταποκρίνομαι
στα συναισθήματα των άλλων, ώστε να
δημιουργήσω κάτι καλύτερο.

3. Ενσυναίσθηση: Κατανοώ και
ανταποκρίνομαι στα συναισθήματα των
άλλων, ώστε να δημιουργήσω κάτι καλύτερο.

4. Αυτοαποτελεσματικότητα: Πιστεύω στον
εαυτό μου. Μπορώ να εντοπίσω τα δυνατά
σημεία και τις αδυναμίες μου. Εκτιμώ τις
απόψεις των άλλων.
5. Συλλογική και δημιουργική επίλυση
προβλημάτων: Μπορώ να παράγω, ως μέρος
μιας ομάδας, ιδέες που πυροδοτούν κοινωνική
αλλαγή.
6. Αποδοχή της διαφορετικότητας: Μπορώ να
δουλεύω με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους
για ένα θετικό αποτέλεσμα.

4. Αυτοαποτελεσματικότητα: Πιστεύω στον
εαυτό μου. Μπορώ να εντοπίσω τα δυνατά
σημεία και τις αδυναμίες μου. Εκτιμώ τις
απόψεις των άλλων.
5. Συλλογική και δημιουργική επίλυση
προβλημάτων: Μπορώ να παράγω, ως μέρος
μιας ομάδας, ιδέες που πυροδοτούν
κοινωνική αλλαγή
6. Αποδοχή της διαφορετικότητας: Μπορώ να
δουλεύω με πολλούς διαφορετικούς
ανθρώπους για ένα θετικό αποτέλεσμα.

7. Συλλογική αποτελεσματικότητα: Μπορώ να
βοηθήσω τους άλλους να πετύχουν τους στόχους
τους.

7. Συλλογική αποτελεσματικότητα: Μπορώ
να βοηθήσω τους άλλους να πετύχουν τους
στόχους τους.

8. Κοινωνική ανθεκτικότητα: Μπορώ να επιμένω
και να παραμένω συγκεντρωμένος στον στόχο
μου, παρά τις αντιξοότητες και τις αποτυχίες.

8. Κοινωνική ανθεκτικότητα: Μπορώ να
επιμένω και να παραμένω συγκεντρωμένος
στον στόχο μου, παρά τις αντιξοότητες και τις
αποτυχίες
9. Πραγματοποίηση βημάτων για τη
δημιουργία αξίας: Μπορώ να κάνω πράξη το
όραμά μου να βοηθήσω τους άλλους.

9. Πραγματοποίηση βημάτων για τη δημιουργία
αξίας: Μπορώ να κάνω πράξη το όραμά μου να
βοηθήσω τους άλλους.
10. Σωστή χρήση των πόρων: Μπορώ να
συντονίζω ανθρώπους και να χρησιμοποιώ
πόρους (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών)
που θα με βοηθήσουν να πετύχω τον στόχο μου.
11. Επικοινωνία με άλλους: Μπορώ να
επικοινωνώ αποτελεσματικά και να
αλληλεπιδρώ με άλλους, για να δημιουργώ
θετικές και βιώσιμες (μακροχρόνιες) σχέσεις.

10. Σωστή χρήση των πόρων: Μπορώ να
συντονίζω ανθρώπους και να χρησιμοποιώ
πόρους (συμπεριλαμβανομένων των
ψηφιακών) που θα με βοηθήσουν να πετύχω
τον στόχο μου
11. Επικοινωνία με άλλους: Μπορώ να
επικοινωνώ αποτελεσματικά και να
αλληλεπιδρώ με άλλους, για να δημιουργώ
θετικές και βιώσιμες (μακροχρόνιες) σχέσεις

12. Αναστοχαστική μάθηση: Μπορώ να κάνω ένα
βήμα πίσω και να αναστοχάζομαι/να αναλύω τι
έχω καταφέρει, ώστε να μαθαίνω και να
εξελίσσομαι.

12. Αναστοχαστική μάθηση: Μπορώ να κάνω
ένα βήμα πίσω και να αναστοχάζομαι/να
αναλύω τι έχω καταφέρει, ώστε να μαθαίνω
και να εξελίσσομαι
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13. Συνεργατικός σχεδιασμός και δημοκρατική
λήψη αποφάσεων: Μπορώ να αποφασίζω
ελεύθερα (ως ομάδα) για τις μελλοντικές
δράσεις και το κοινό όραμα.

13. Συνεργατικός σχεδιασμός και
δημοκρατική λήψη αποφάσεων: Μπορώ να
αποφασίζω ελεύθερα (ως ομάδα) για τις
μελλοντικές δράσεις και το κοινό όραμα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ…ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ!
Η Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας είναι διαφορετική από άλλες υφιστάμενες πρωτοβουλίες,
γιατί προάγει τη δέσμευση, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή μέσω της συν-δημιουργίας ιδεών για την
αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων.

«Η Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας είναι μια συνεργατική και συλλογική διαδικασία
μάθησης για την ενδυνάμωση και την κοινωνικοπολιτική κινητοποίηση των μαθητών, ώστε να επιφέρουν
κοινωνική αλλαγή ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους. Αναπτύσσει την ικανότητά τους να εντοπίζουν
ευκαιρίες για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας, να συνεργάζονται και να οικοδομούν κοινωνικές σχέσεις,
καθώς και να πραγματοποιούν καινοτόμες δράσεις για μια πιο δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία».
Πώς διαφέρει η ΕΚΚ από άλλες μορφές κοινωνικής δράσης:
Τι είναι η ΕΚΚ
Οι μαθητές έχουν τον έλεγχο

Συνεργατική και συλλογική
επίλυση προβλημάτων
Ανάπτυξη νοοτροπίας
βοήθειας προς την κοινότητα
Επαναπροσδιορισμός της
σχέσης παιδιών-ενηλίκων

Τι δεν είναι η ΕΚΚ
Να λες στα παιδιά τι να
κάνουν
Να κάνεις πράγματα χωρίς
τη συνεργασία της
κοινότητας
Τα άτομα επιλύουν
προβλήματα ατομικά
Άγνοια για τα κοινωνικά
προβλήματα
Οι ενήλικες έχουν τον
έλεγχο

Ανάπτυξη ικανοτήτων και
μιας κοινωνικής φιλοσοφίας
με την πάροδο του χρόνου
Προώθηση της
μετασχηματιστικής δράσης

Η απόκτηση μεμονωμένων
δεξιοτήτων ως ο τελικός
στόχος
Περιορισμένη συμμετοχή σε
ευρύτερα ζητήματα

Εργασία μαζί με την
κοινότητα

Παράδειγμα
Οι μαθητές υπενθυμίζουν το προσωπικό
πότε είναι η ώρα για συνάντηση
Να παίζεις μπάλα με το σχολείο της
κοινότητας για μαθητές με προβλήματα
όρασης
Οι μαθητές ζητούν από παιδιά από άλλα
σχολεία να συμμετέχουν
Ένα έργο εμπνέει τα παιδιά να αρχίσουν
ένα άλλο έργο ταυτόχρονα
Τα παιδιά είναι αρκετά ώριμα και έχουν
αρκετή αυτοπεποίθηση, ώστε να αρχίσουν
μια συζήτηση με έναν ενήλικα
Λιγότερες διαφωνίες μεταξύ δύο μαθητών,
όταν εργάζονται μαζί αλλά με διαφορετικό
τρόπο ο καθένας
Μεταφορά μιας ιδέας από τη σχολική αυλή
στην ευρύτερη κοινότητα και στη συνέχεια
στους δημόσιους χώρους της διπλανής
πόλης

Οι τρεις αρχές σχεδιασμού που συμβάλλουν στη μοναδικότητα της ΕΚΚ:

Χρησιμοποιήστε τη λίστα στην επόμενη σελίδα καθώς πραγματοποιείτε το έργο κοινωνικής καινοτομίας σας,
ώστε να βεβαιωθείτε ότι είστε στον σωστό δρόμο!
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ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ!
Πρέπει!

Οι μαθητές στο
επίκεντρο

Συν-δημιουργία
(διαγενεακή και
συλλογική επίλυση
προβλημάτων)

Μετασχηματιστική
κοινωνική δράση

Μην!

❑ Διευκολύνετε την ελεύθερη έκφραση όλων ❑
τωνΑκούτε μόνο τους ενήλικες
μαθητών
❑ Αγνοείτε τις ιδέες και τις
❑ Αναγνωρίστε τις ιδέες και τις οπτικές των μαθητών
απόψεις των μαθητών
❑ Δώστε τον έλεγχο στους μαθητές
❑ Παίρνετε τον έλεγχο
❑ Αφήστε τους μαθητές να επιλέξουν θέματα ❑
σημαντικά
Χρησιμοποιείτε την ΕΚΚ για
για τους ίδιους
να πραγματοποιήσετε μια
❑ Δώστε τη δυνατότητα στους μαθητές να φτάσουν
το έργου που ήδη έχετε
ιδέα
έργο τους όσο μακριά θέλουν
❑ Εστιάζετε στα εμπόδια
αλλά στις λύσεις!
❑ Εμπλέξτε μέλη της κοινότητας, γονείς και επιχειρήσεις
(κάντε τη δραστηριότητα «1, 2, 3, δράση») ❑ Αποκλείετε την εξωτερική
❑ Κάντε πολλές δραστηριότητες γνωριμίας, για ναβοήθεια
αναπτύξετε καλές εργασιακές σχέσεις
❑ Υποτιμάτε την αξία των
❑ Βεβαιωθείτε ότι οι ενήλικες και οι μαθητές
δραστηριοτήτων που
λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού
δημιουργούν δέσιμο με
❑ Φροντίστε να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ νέων
τους άλλους
διαφορετικών ηλικιών
❑ Ακούτε μόνο τις απόψεις
❑ Ενθαρρύνετε τη διεξοδική συζήτηση για την επίλυση
των μαθητών, αλλά
προβλημάτων
ενεργήστε πάνω σε αυτές
❑ Ξεχνάτε ότι
«διαγενεακότητα»
❑ Ευαισθητοποιήστε για κοινωνικά ζητήματα
❑ Αγνοείτε τους Στόχους
❑ Βοηθήστε τους μαθητές να δουν ότι μπορούν νασημαίνει πολλές
Βιώσιμης Ανάπτυξης
διαφορετικές ηλικιακές
αλλάξουν τον κόσμο, τώρα και στο μέλλον
❑ Αναθέτετε την ευθύνη για
❑ Σκεφτείτε από την ανάπτυξη ποιων ικανοτήτων ομάδες!
θα
την αλλαγή στους ενήλικες
❑ Βιάζεστε να ολοκληρώσετε
επωφελούνταν οι μαθητές σας
❑ Παρακολουθείτε όλες τις
❑ Πραγματοποιήστε πραγματική, βιώσιμη αλλαγήτο κάθε στάδιο – καλή συνικανότητες κατά τη
δημιουργία σημαίνει εις
❑ Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές δείχνουν ενσυναίσθηση,
διάρκεια κάθε έργου
ώστε να μπορούν να σκεφτούν πιθανές λύσεις βάθος συμμετοχή
❑ Μένετε μόνο στις ιδέες
❑ Ενεργείτε προτού
σκεφτείτε διεξοδικά τι
χρειάζονται οι άνθρωποι
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ
Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να εφαρμόσετε την Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής
Καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο στον οποίο θα διεξαχθεί.
Στο πλαίσιο ομίλων
Η ΕΚΚ θα μπορούσε να λάβει χώρα στο πλαίσιο ενός ομίλου την ώρα του διαλείμματος, μετά το σχολείο ή
ακόμα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ενώ οι μαθητές σας ίσως να μπορούν να συναντώνται τακτικά, οι ενήλικες ενδέχεται να μην μπορούν, οπότε
μπορείτε να αποφασίσετε αν θα αφιερώνετε κάθε συνάντηση του ομίλου σας στην ΕΚΚ ή αν θα
πραγματοποιείτε και άλλα έργα ταυτόχρονα.
Κρατήστε σημειώσεις/πρακτικά σε κάθε συνεδρία, ώστε να μπορείτε να ενημερώσετε νέα μέλη ή άτομα που
έχασαν μια συνεδρία, την επόμενη φορά που θα παρακολουθήσουν ή θα συνδεθούν διαδικτυακά.
Στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος
Η φιλοσοφία της ΕΚΚ μπορεί ήδη να συνδέεται με τη φιλοσοφία του σχολείου σας, ενώ οι ικανότητες
κοινωνικής καινοτομίας μπορεί να συμβαδίζουν με τις ικανότητες στις οποίες εστιάζει το αναλυτικό σας
πρόγραμμα:

Το σχολείο The Willow Tree Academy (ΗΒ) ενσωμάτωσε την ΕΚΚ στο αναλυτικό του πρόγραμμα,
ενσωματώνοντάς την με μια υπάρχουσα πρωτοβουλία με τίτλο «Έργα REAL - Rigorous, Engaging,
Authentic Learning» (Εντατική, Συναρπαστική, Αυθεντική Μάθηση). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
πραγματοποιείται μια φορά το τρίμηνο και τώρα θα υλοποιηθεί ως έργο ΕΚΚ. Οι εκπαιδευτικοί οργάνωναν
τα έργα συνήθως πριν το καλοκαίρι, ωστόσο, προκειμένου τα παιδιά να είναι συν-δημιουργοί στη
μάθηση, το πρώτο εργαστήρι συν-δημιουργίας θα διεξαχθεί πριν τον σχεδιασμό από τους εκπαιδευτικούς.
Οι ικανότητες κοινωνικής καινοτομίας έχουν επίσης συνδεθεί με τις έξι ικανότητες μάθησης που
αποτελούν μέρος του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου.

Η ΕΚΚ θα μπορούσε να ενισχύσει το αναλυτικό πρόγραμμα ή να υποστηρίξει την παράδοσή του, μέσω άλλων
πρωτοβουλιών που πραγματοποιούνται σε χρόνο που εμπίπτει σε αυτό:

Το King Edward VII School (ΗΒ) συνέδεσε την ΕΚΚ με μια υπάρχουσα πρωτοβουλία της αστυνομίας με τίτλο
«Inspiring Youth» (Εμπνέοντας τη Νεολαία). Η ΕΚΚ εντάχθηκε στην κατηγορία «Κοινότητα», η οποία είχε
ως στόχο την υλοποίηση μιας δράσης προς όφελος της κοινότητας. Οι μαθητές έβγαιναν από την τάξη
κάθε μία ή δύο εβδομάδες, για να εργαστούν στα έργα κοινωνικής καινοτομίας τους.
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ΠΩΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες για το πώς να υλοποιήσετε ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας στο
δικό σας εργαστήριο συν-δημιουργίας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ένα εργαστήριο συν-δημιουργίας είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης, όπου διάφοροι ενδιαφερόμενοι
φορείς όπως μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία, φορείς
της κοινότητας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της τοπικής κοινότητας, συνεργάζονται για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση έργων κοινωνικής καινοτομίας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ένα εργαστήριο πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

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:
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Βήμα 1ο: Κατανόηση της έννοιας της Κοινωνικής Καινοτομίας και της διαδικασίας των εργαστηρίων συνδημιουργίας, 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.
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 συν-δημιουργίας 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 διάφορων πρακτικών ζητημάτων. Η διαδικασία των εργαστηρίων συν-δημιουργίας
μπορεί να είναι μια μακρά διαδικασία με πολλές συναντήσεις - προτείνουμε τουλάχιστον οκτώ συνεδρίες
διάρκειας 1 ώρας 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. Κάθε εργαστήριο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρόνο που σας βολεύει, αν και προτείνουμε να
μην αφήσετε να περάσει πολύς χρόνος μεταξύ τους, για να διατηρήσετε τη δυναμική.
Πριν από κάθε εργαστήριο συν-δημιουργίας, ο συντονιστής πρέπει να θέσει στον εαυτό του τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
✓
✓
✓

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;

Φάση υλοποίησης
Μετά τη φάση προετοιμασίας, ο συντονιστής είναι έτοιμος να ξεκινήσει το εργαστήριο συν-δημιουργίας 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 στάδια της φάσης υλοποίησης είναι:
Στάδιο 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.
Στάδιο 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
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συμμετέχοντες και τους δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν τη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
Κοινωνικής Καινοτομίας.
Στάδιο 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 συνδημιουργίας, 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 συνδημιουργίας 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.
Στάδιο 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.
Στάδιο 5ο: Αναστοχασμός και αξιολόγηση. Το τελικό στάδιο του εργαστηρίου συν-δημιουργίας 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.
Ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός υλοποίησης ενός εργαστηρίου συν-δημιουργίας με προτεινόμενες
δραστηριότητες από την Τράπεζα Δραστηριοτήτων ΕΚΚ, ο οποίος θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε το έργο
σας. Τα στάδια υλοποίησης περιγράφονται λεπτομερέστερα στον Οδηγό Συν-δημιουργίας. Οι συντονιστές
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στάδια ως εγχειρίδιο και φυσικά είναι ελεύθεροι να τα
προσαρμόσουν ανάλογα με το περιβάλλον τους.
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1

ΣΤΑΔΙΟ 2

ΣΤΑΔΙΟ 3

ΣΤΑΔΙΟ 4

ΣΤΑΔΙΟ 5

ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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.
Δραστηριότητες
ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τι θα προτιμούσατε;
Παρουσίαση πραγματικής περίπτωσης
Βρείτε τα άτομα που λένε «ναι»
Καταλύτης
Έρημο νησί
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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.
Δραστηριότητες
ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
Υλικό αναφοράς για τους ΣΒΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Καταιγισμός ιδεών για τους ΣΒΑ
Ηθική έναντι «γρήγορης» μόδας (fast
fashion)
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ
Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες θα εισέλθουν στον πυρήνα της διαδικασίας συνδημιουργίας, 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.
Δραστηριότητες
Περπατήστε και αναπτύξτε
Χάρτης ενσυναίσθησης
Φώτα τροχαίας
Η εμπειρία μου
ΟΠΕΡΑ
Σχεδιάστε το όραμά σας
ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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.
Δραστηριότητες
1, 2, 3 δράση!
Ανάλυση SWOT
Διοργάνωση εκδηλώσεων
5 Ερωτήσεις
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το τελικό στάδιο του εργαστηρίου συν-δημιουργίας 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.
Δραστηριότητες
Ώρα για emoji
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Οι δραστηριότητες σας σε γρήγορη κίνηση (τεχνική time-lapse)
Χρονοδιάγραμμα
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4

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
1ο Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Αυτό το σχολείο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το Helios School, ένα σχολείο για παιδιά με
προβλήματα όρασης. Τόσο κοντά, που τα δύο σχολεία διοργάνωσαν ακόμη και κοινά μαθήματα μουσικής για
τους μαθητές τους. Επομένως, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι, όταν τους ζητήθηκε να σκεφτούν
προβλήματα που αντιμετωπίζει η γειτονιά τους, σκέφτηκαν αμέσως τις δυσκολίες των ατόμων με
προβλήματα όρασης.
Χρησιμοποίησαν τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις τέχνες για να μάθουν για τις εμπειρίες των άλλων,
έκαναν βόλτες στην περιοχή και διαπίστωσαν όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία,
π.χ. μη προσαρμοσμένες διαβάσεις πεζών ή αυτοκίνητα που σταθμεύουν στις ράμπες για αναπηρικά
αμαξίδια. Στη συνέχεια, άρχισαν να δουλεύουν μαζί με τους μαθητές του Helios School, μαθαίνοντας τον
κώδικα μπράιγ και κάνοντας μαζί αθλήματα (goalball, ένα άθλημα ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με
προβλήματα όρασης). Τα παιδιά ανέπτυξαν την ενσυναίσθησή τους για τα άτομα με προβλήματα όρασης
μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, ώστε να μπορέσουν να τα κατανοήσουν και να τα βοηθήσουν πιο
αποτελεσματικά.
Στη συνέχεια, το έργο πέρασε στο στάδιο του
σχεδιασμού πραγματικών παρεμβάσεων. Οι
μαθητές πήραν συνεντεύξεις από άτομα με
αναπηρία στη γειτονιά τους, για να καταλάβουν
πώς τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα και τι χρειάζονται για να βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής τους. Έκαναν πραγματικές
παρατηρήσεις με στόχο να χαρτογραφήσουν τα
προβληματικά σημεία της περιοχής, καθώς και μια
ενημερωτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης των
κατοίκων της περιοχής, κατά τη διάρκεια μιας
ανοιχτής ημερίδας.

Μαθαίνοντας στον πραγματικό κόσμο – Επίσκεψη
στο σχολείο Helios, σχολείο για παιδιά με
προβλήματα όρασης

Αναπτύσσοντας ενσυναίσθηση – καθοδηγώντας
τον φίλο μου με πρόβλημα όρασης
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ
Σχολείο CEIP Los Albares, Σαραγόσα, Ισπανία
Στόχος δεν είναι να αλλάξει απλώς η αυλή του σχολείου, αλλά να
αλλάξουν οι μαθητές και η κοινωνία. Στην πρώτη φάση,
τροποποιήθηκε η αυλή του σχολείου, ώστε να γίνει πιο φιλόξενη και
συμπεριληπτική. Με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών,
δημιουργήθηκε ένας χώρος στον οποίο κάθε μαθητής/-τρια έχει τη
θέση του και σχεδιάστηκε ένα έργο που μπορεί να αναπαραχθεί
εύκολα. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε τη μεταφορά αυτής της
πρωτοβουλίας από την αυλή του σχολείου σε άλλους χώρους του
δήμου la Puebla de Alfindén, ενώ η τρίτη φάση τη μεταφορά της σε
χώρους της πόλης της Σαραγόσα. Αξιολογήθηκε η πιθανότητα
επικοινωνίας με τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Σαραγόσα, ειδικά το
Puerto Venecia. Οι οικογένειες που περνούν τη μέρα τους εκεί για
φαγητό ή ξεκούραση, αντί να δίνουν στα παιδιά τους ένα κινητό, έχουν την
ευκαιρία να παίξουν διάφορα παιχνίδια. Η επαφή μας με την κοινότητα του
έργου NEMESIS μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που δείχνει
στους γονείς πώς να παίζουν «κουτσό». Τώρα οι γονείς μπορούν να απολαύσουν
το παιχνίδι με τα παιδιά τους, ενώ σκεφτόμαστε να προσθέσουμε οδηγίες και για
άλλα παιχνίδια στην εφαρμογή, καθώς και να τη μεταφράσουμε και σε άλλες
γλώσσες.
Σου αρέσει που συμμετέχεις στο έργο NEMESIS;
«Ναι, γιατί είναι διασκεδαστικό και είναι τέλειο να βλέπεις την αυλή του σχολείου
να βελτιώνεται σιγά σιγά».
Μαθητής δημοτικού

Πώς βλέπουν οι ενήλικες την ΕΚΚ
«Σχολείο, έργο, βελτίωση, άνθρωποι, δικό μας, διασκέδαση…»
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Πώς βλέπουν τα παιδιά την ΕΚΚ
«Έργο, σχολείο, διαφορετικό, σημαντικό…»

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Σχολικός όμιλος ΑΕMaia, Μάια, Πορτογαλία
Στο Δημοτικό Σχολείο EB N.º 1 GUEIFÃES το ερώτημα που θέλαμε να απαντήσουμε ήταν: «Τι μπορούμε να
κάνουμε, ώστε να κάνουμε τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους στο
σχολείο»; Για να αποφασίσουμε ποια ιδέα θα χρησιμοποιήσουμε,
κάναμε τη δραστηριότητα λήψης αποφάσεων «ΟΠΕΡΑ». Στη συνέχεια
παρουσιάσαμε την ιδέα μας στους εταίρους (δήμος, τοπική αρχή,
Σύνδεσμος Γονέων, άλλοι γονείς…) και κρατήσαμε σημειώσεις με τις
προτάσεις όλων. Διανείμαμε επίσης ένα απλό ερωτηματολόγιο σε
δασκάλους, μαθητές, γονείς και άλλο σχολικό προσωπικό, για να
δούμε τις απόψεις τους. Για να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε,
αναλύσαμε τις απαντήσεις και συμφωνήσαμε σε μια εκστρατεία για
τις σχέσεις/συναισθήματα. Στο δεύτερο και τρίτο εργαστήριο συνδημιουργίας, χρησιμοποιώντας τη μάθηση βάσει έργου, σχεδιάσαμε
σύννεφα σε μεγάλα κομμάτια από χαρτόνι, στα οποία γράψαμε
θετικές και εμψυχωτικές δηλώσεις και τα οποία κρεμάσαμε σε
διάφορα σημεία στο σχολείο, ώστε να βελτιώσουμε τη διάθεση των
ανθρώπων. Τέλος, αναστοχαστήκαμε για το έργο μας και είμαστε
χαρούμενοι γιατί ακούσαμε ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις
προτάσεις μας στο σχολείο!
«Σου είπα πόσο σημαντικός είσαι;»
Στο γυμνάσιο της Μάια, οι μαθητές ανησυχούσαν για την κακή ποιότητα του αέρα στις τάξεις τους. Αυτό ήταν
ένα έργο που ήδη πραγματοποιούνταν στο σχολείο και η σύνδεσή του με την Εκπαίδευση μέσω της
Κοινωνικής Καινοτομίας λειτούργησε καλά. Στα εργαστήρια συν-δημιουργίας, οι μαθητές αποφάσισαν ότι
ήθελαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Έτσι, πραγματοποίησαν μετρήσεις ανάγνωσης των επιπέδων
διοξειδίου του άνθρακα και των πτητικών οργανικών ενώσεων στις τάξεις και αγόρασαν μερικά φυτά για να
βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πέντε μαθητές «εφευρέτες» ενός άλλου
σχολείου, οι οποίοι κέρδισαν βραβείο για την επιχείρησή τους
με τίτλο EcoTwice. Ανέλυσαν και συζήτησαν τα αποτελέσματα
της μελέτης με έναν πανεπιστημιακό σύμβουλο και υπέβαλαν
πρόσφατα μια περίληψη για αυτήν την έρευνα, καθώς
σκοπεύουν να δώσουν μια σύντομη διάλεξη κατά τη διάρκεια
του Διεθνούς Σεμιναρίου Εκπαίδευσης για τις Επιστήμες που
θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Oporto.

Στο Δημοτικό Σχολείο EB2, 3 GUEIFÃES συναντήσαμε άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία
από τους οργανισμούς TRANSFORMERS και UDREAM, οι οποίοι μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε έναν
χάρτη ενσυναίσθησης για τους λόγους που πρέπει να εξοικονομούμε νερό. Στο δεύτερο εργαστήριο συνδημιουργίας κάναμε παρουσιάσεις σε άλλες τάξεις για τη σπατάλη
νερού, δημιουργήσαμε ενημερωτικά φυλλάδια με σημαντικές
πληροφορίες, αναλύσαμε την κατανάλωση νερού στο σχολείο και
σχεδιάσαμε εξοπλισμό για απορρόφηση του νερού από τη βροχή και
επαναχρησιμοποίησή του για τη δημιουργία ενός μικρού
λαχανόκηπου στο σχολείο. Στο τρίτο εργαστήριο παρουσιάσαμε τα
λογότυπα και τα σλόγκαν μας για το έργο. Αναπτύξαμε επίσης την
ιδέα μας σε διάφορα μαθήματα: Πορτογαλικά και Ιδιότητα του
Πολίτη και Ανάπτυξη. Επιπλέον, ανταλλάξαμε ιδέες και υλικό με
μαθητές από ένα άλλο σχολείο στο Τιμόρ και γράψαμε ένα άρθρο
για το έργο μας.
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ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Willow Tree Academy, Ρόδεραμ, ΗΒ
«Μόδα για πάντα» στο Δημοτικό Σχολείο Roughwood – μετά την πρώτη
μας συνάντηση συν-δημιουργίας, στην οποία συμμετείχαν λίγα μόνο
παιδιά που θα σχεδίαζαν το έργο, τα υπόλοιπα παιδιά, το προσωπικό και
τα μέλη της κοινότητας έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για τη δημιουργία
της δικής τους επιχείρησης. Παιδιά 8-9 ετών σκέφτηκαν να
επαναχρησιμοποιήσουν και να ανακυκλώσουν ρούχα, αντί να τα αφήσουν
να καταλήξουν σε χωματερή. Οι γονείς των μαθητών και τα γειτονικά
σπίτια δώρισαν ρούχα που δεν χρειάζονται πια στην υποδοχή του
σχολείου, όπου οι γονείς τα ταξινόμησαν για να τα ανταλλάξουν με άλλες
οικογένειες. Αυτή η μηνιαία εκδήλωση είχε τόση επιτυχία που πρόκειται
να συνεχιστεί και του χρόνου!

Βελτιώνοντας το τοπικό μας πάρκο στο Δημοτικό Σχολείο
Greasbrough – Αφού σκέφτηκαν για τα διάφορα προβλήματα στην
περιοχή τους, τα παιδιά αποφάσισαν ότι ήθελαν να βελτιώσουν το
τοπικό πάρκο που είναι γεμάτο σκουπίδια και γκράφιτι.
Συναντήθηκαν με μέλη του δημοτικού συμβουλίου, το προσωπικό
του πάρκου και εθελοντές, για να συζητήσουν τι θα μπορούσαν να
κάνουν για να βοηθήσουν. Κατέγραψαν τη διαδικασία σε ένα vlog.
Το έργο έγινε γνωστό σε όλο το σχολείο, ενώ ακόμη και άτομα που
δεν συμμετέχουν μας ειδοποίησαν όταν είδαν κάποιο σοβαρό
βανδαλισμό - όλοι μαζί εργαστήκαμε για να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα.

«Τσάντες για μια Ζωή» στο Δημοτικό Σχολείο Herringthorpe – Συνδέσαμε αυτό
το έργο με το θέμα στο αναλυτικό μας πρόγραμμα που αφορά τον καθαρισμό
του ωκεανού. Το έργο λειτούργησε συμπληρωματικά στο θέμα με πολύ
αποτελεσματικό τρόπο, συνδέοντάς το με τον πραγματικό κόσμο. Φτιάξαμε
τσάντες από ανακυκλωμένα ρούχα, ώστε να μειώσουμε τα πλαστικά
απορρίμματα. Δουλέψαμε όλοι μαζί, κάτι που βελτίωσε τις δεξιότητες
συνεργασίας μας. Μέσω του έργου αναπτύξαμε τις ικανότητές μας για
συλλογική επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργική μας σκέψη, τον συλλογικό
σχεδιασμό, την επικοινωνία, την ανθεκτικότητα και τη δεξιότητα κινητοποίησης
πόρων. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, και ανυπομονούμε να κάνουμε άλλο ένα του
χρόνου.

«Έργο 525» στο Σχολείο Rockingham Junior & Infants - Πρόκειται για ένα μεγάλης κλίμακας, μακροπρόθεσμο
έργο που περιλαμβάνει τη μετατροπή ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε κέντρο νεολαίας. Τα παιδιά ήταν
πολύ ενθουσιασμένα που συμμετείχαν ενεργά στην πραγματοποίηση του
έργου, ενώ απολάμβαναν τις συναντήσεις μέσω Skype και την
αλληλογραφία με τα παιδιά που συμμετέχουν στο έργο NEMESIS στο
σχολείο CEIP του Los Albares της Ισπανίας! Κατά τη διάρκεια του
καταιγισμού ιδεών για το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σπίτι,
ένα δεκάχρονο αγόρι ανέφερε ότι θα μπορούσαν οι έφηβοι της περιοχής
να το χρησιμοποιήσουν ως κέντρο νεολαίας, επειδή αυτή τη στιγμή δεν
έχουν πού να πάνε και περνούν την ώρα τους στο τοπικό κατάστημα.
Αυτό τον κάνει να νιώθει ανασφάλεια. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία
ενός βίντεο και το θέμα αποτελεί σήμερα έμπνευση για συζήτηση για
θέματα όπως η κοινωνική ευθύνη, η ευαισθητοποίηση και η σημασία της
δημιουργίας σχέσεων μέσω του αναλυτικού προγράμματος του Willow Tree Academy.
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ΒΕΛΙΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Σχολείο Ruffi, Μασσαλία, Γαλλία
Το πρώτο πράγμα που κάναμε στο σχολείο Ruffi ήταν να ενημερώσουμε για την έννοια του περιβάλλοντος
και της οικολογίας μέσω μιας διασκεδαστικής ημερίδας και του πρώτου NEMESIS Café (το όνομα που δώσαμε
στο εργαστήριο συν-δημιουργίας, για να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν, αφού οι ενήλικες
και παιδιά στο Ruffi μιλούν μια μεγάλη ποικιλία γλωσσών), όπου παρουσιάσαμε και εξηγήσαμε το έργο και
συγκεντρώσαμε τις πρώτες ιδέες. Το επόμενο βήμα ήταν να εξερευνήσουμε τη γειτονιά γύρω από το σχολείο
και να εστιάσουμε την προσοχή μας στη βλάστηση, την τέχνη, τα σκουπίδια, τα ζώα και τους ήχους.
Εξετάσαμε αυτές τις παρατηρήσεις και σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη γειτονιά μας. Στο
τέταρτο στάδιο οραματιστήκαμε πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δουλεύοντας ομαδικά για τη
δημιουργία εικόνων που να δείχνουν πώς θα θέλαμε να τη βελτιώσουμε. Στη συνέχεια, τα παιδιά
παρουσίασαν τις ιδέες τους μέσω βίντεο.
Στη συνέχεια, κάναμε συνεντεύξεις στην
περιοχή μας για να μάθουμε τι θέλουν να
αλλάξουν οι άνθρωποι. Στο δεύτερο NEMESIS
Café δύο δράσεις ψηφίστηκαν ως πιο
σημαντικές:
•
•

να αναβαθμιστεί αισθητικά η περιοχή
να ενημερωθούν οι άνθρωποι για τα
απόβλητα και τη ρύπανση, καθώς και
την ανακύκλωση ως πιθανή λύση.

Πώς θα ήθελαν οι μαθητές να βελτιώσουν την τοπική περιοχή

Από τον Μάρτιο, βρισκόμαστε στη φάση της προτυποποίησης, στην οποία έχουμε τη βοήθεια της Jihane El
Meddeb, μιας καλλιτέχνιδας του δρόμου. Τα παιδιά είναι πραγματικά ενθουσιασμένα για τη μεταμόρφωση
της περιοχής τους, έτσι το έργο θα συνεχιστεί και του χρόνου!

Πού θα εμπλακούν οι μαθητές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΟΦΕΛΗ
• Αίσθηση του ανήκειν, αίσθηση
• Ενδυνάμωση των νέων
ότι το άτομο χαίρει εκτίμησης
• Οι μαθητές έχουν τον έλεγχο της διαδικασίας
από τους άλλους και ότι είναι
• Οι απόψεις των μαθητών εισακούγονται
σημαντικό
• Οι μαθητές αισθάνονται ότι τους εκτιμούν
• Εκτίμηση της επιτυχίας των
• Ενίσχυση της αυτονομίας των μαθητών
σχολικών επιτευγμάτων
• Αίσθηση ότι τυγχάνουν σεβασμού από τους ενήλικες
• Συναισθήματα που διευκολύνουν
• Αίσθηση ότι είναι σημαντικοί
την πραγματοποίηση εργασιών
• Αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα
και τα οποία προάγουν την
• Αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ωριμότητας
ωφέλιμη μάθηση, π.χ.
• Ισότιμη συμμετοχή με τους ενήλικες ως συν-δημιουργοί
περιέργεια, ενδιαφέρον και
• Απόκτηση γνώσεων με αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο
ενθουσιασμός
• Βελτίωση των διαγενεακών σχέσεων
• Συναισθήματα, στάσεις και
αντιλήψεις απέναντι στο σχολείο
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
• Ψυχολογική εμπλοκή στις
διαδικασίες μάθησης
• Εις βάθος κατανόηση εννοιών

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
• Συμμετοχή των μαθητών σε
ακαδημαϊκές, κοινωνικές και
εξωσχολικές δραστηριότητες
• Συμμόρφωση των μαθητών
στους κανόνες της τάξης και του
σχολείου
ΕΜΠΛΟΚΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
• Οι μαθητές συνεισφέρουν με
πρόθεση, και με δραστήριο και
εποικοδομητικό τρόπο στις
οδηγίες που λαμβάνουν
• Οι μαθητές λαμβάνουν
ουσιαστικούς ρόλους στα
σχολεία τους

ΟΦΕΛΗ
• Ανάπτυξη εις βάθους κατανόησης για το πώς η δράση μπορεί να
παράγει απτά αποτελέσματα
• Κατανόηση της αξίας για τον πραγματικό κόσμο
• Ανάληψη ελέγχου
• Αντίληψη της μάθησης ως προσωπικής, σημαντικής και συναφούς
ΟΦΕΛΗ
• Αυξημένη συμμετοχή στην τάξη
• Αυξημένο ενδιαφέρον για τις σχολικές δραστηριότητες
• Βελτιωμένη συμπεριφορά στην τάξη
• Αυξημένη αυτοπεποίθηση
• Βελτιωμένες σχέσεις με το σχολικό προσωπικό
• Βελτιωμένη συμπεριφορά μεταξύ συμμαθητών
ΟΦΕΛΗ
•
•
•
•
•
•

Οι μαθητές γίνονται πιο δραστήριοι
Αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία
Κάνουν και σχεδιάζουν εποικοδομητικές εισηγήσεις
Αυξημένη προθυμία και προσπάθεια για υλοποίηση πραγματικής
αλλαγής
Αυξημένη αποφασιστικότητα για επίτευξη στόχων
Ενθουσιασμός
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
• Εντοπισμός ευκαιριών για
κοινωνική και συλλογική
κοινωνική αξία
• Ανάπτυξη συνεργασιών και
δημιουργία ουσιαστικών
σχέσεων
• Ανάληψη ατομικών και
συλλογικών δράσεων

ΟΦΕΛΗ
• Κατανόηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άλλοι και
ανάληψη δράσης για υποστήριξή τους
• Οραματισμός για αλλαγή της κατάστασης προς το καλύτερο
• Επίγνωση του τρόπου εφαρμογής των ιδεών στην πράξη με στόχο
τη δημιουργία κοινωνικής αξίας
• Χρήση της κριτικής σκέψης με στόχο την υποστήριξη των
ανθρώπων με υπεύθυνο τρόπο
• Αυτοαξιολόγηση και εκτίμηση των απόψεων των άλλων για
βελτίωση
• Επίλυση προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο μέσω διαγενεακής
συνεργασίας
• Αξιοποίηση της πολυμορφίας ως πλεονεκτήματος προς όφελος
όλων
• Αλληλοϋποστήριξη για ανθεκτικότητα εν μέσω αντιξοοτήτων και
για επίτευξη συλλογικών στόχων
• Συνειδητοποίηση ότι οι επιτυχίες και οι αποτυχίες δεν είναι ο
προορισμός, αλλά μέρος ενός ευρύτερου ταξιδιού
• Χρήση πόρων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, για
δημιουργία κοινωνικής αξίας
• Αποτελεσματική επικοινωνία για δημιουργία θετικών σχέσεων
• Αναστοχασμός για συνεχή αυτοβελτίωση
• Συλλογικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων
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