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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του σχεδίου με τίτλο "Responsible
Smart Citizenship against Poverty & Social Exclusion". Μέσω αυτών των ενημερωτικών
δελτίων, τα οποία θα δημοσιεύονται καθόλη τη διάρκεια του σχεδίου, επιδιώκουμε να σας
κρατάμε ενήμερους για τα νέα και την πρόοδο που έχει γίνει.
Συγκεκριμένα με το πρώτο αυτό newsletter, θέλουμε να ενημερωθείτε για το σχέδιο αυτό,
τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, καθώς και τις δράσεις που θα
ακολουθήσουν.
Ευελπιστούμε να το βρείτε ενδιαφέρον!
Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:
Συντονιστής:

Εταίροι:

RESPONSIBLE SMART CITIZENSHIP AGAINST POVERTY &
SOCIAL EXCLUSION
ΣΥΝΟΨΗ

Το σχέδιο "Responsible Smart Citizenship
against

Poverty

&

Social

Exclusion"

υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η συνολική του διάρκεια είναι 30
μήνες και υλοποιείται σε τέσσερις (4)
Ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος
και Ελλάδα, χώρες προέλευσης διαφορετικών
εταίρων:

Documenta

(συντονιστής

του

σχεδίου), Consorzio ABN, Center for Social
Innovation -CSI- and KΕΤΗΕΑ, αντίστοιχα.
Το σχέδιο "RSC against P&SE" απορρέει από
την ανάγκη ανάπτυξης νέων, καινοτόμων και
συμμετοχικών

στρατηγικών

καταπολέμηση

της

φτώχειας

για
και

την
του

κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ με βάση
την αστική και κοινωνική δέσμευση μιας
ενεργούς,

έξυπνης

και

υπεύθυνης

πολιτειότητας.
Ο γενικός στόχος του έργου είναι να
συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε. μέσω του
σχεδιασμού και της συστηματοποίησης μιας
καινοτόμου
Ευρωπαϊκής

και

αποτελεσματικής

στρατηγικής

για

την

εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή
κατά της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, βασισμένη στην κατασκευή
ενός "συμπεριληπτικού και συνεργατικού
οικοσυστήματος μάθησης», και στη δικτύωση
των Τοπικών Κοινοτήτων Συμπεριληπτικής
και Συνεργατικής Μάθησης, με στόχο: την
οικοδόμηση ικανοτήτων και την απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων για την προώθηση της
ένταξης, της συμμετοχής και της κοινωνικής
συνοχής.

Το σχεδιασμο
΄ και την αξιολόγηση έργων
Συμπεριληπτικής
και
Συνεργατικής
Μάθησης κατά της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού, καθώς και την
ενδυνάμωση και την εμπλοκή μιας ενεργού,
έξυπνης και υπεύθυνης πολιτειότητας.
Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συνεχής
επικαιροποίηση ενός Digital Toolbox, το
οποίο θα καλύπτει τις μαθησιακές
ανάγκες για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και την προώθηση
της άσκησης της ενεργούς συμμετοχής
στα κοινά.
2. Σχεδιασμός, δημιουργία και προώθηση
ενός
Εικονικού
Περιβάλλοντος
Συμπεριληπτικής
&
Συνεργατικής
Μάθησης, με στόχο τη σωστή λειτουργία,
τη
δυνατότητα
μεταφοράς
και
βιωσιμότητας
του
σχεδίου
“RSC
Strategy against P&SE”.
3. Σχεδιασμός
και
επικύρωση
ενός
Προγράμματος
Εκπαίδευσης
και
Κοινωνικής Συμμετοχής, που στοχεύει
τόσο στη βελτίωση των τεχνικών
προσόντων και στην απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων
εργαζομένων
και
εθελοντών-φορέων που εμπλέκονται
στον αγώνα κατά των P&SE, όσο και στην
προώθηση της δημιουργίας Κοινοτήτων
Συνεργατικής Μάθησης.
4. Συστηματοποίηση όλης της διαδικασίας
του σχεδίου “CSR against P&SE” σε μια
εργαλειοθήκη για την υπεράσπιση της
προτεινόμενης
πολιτικής
(Λευκή
Βίβλος), Μεταφορά και Βιωσιμότητα για
τη μεταφορά και εφαρμογή της στην Ε.Ε.,
επιπρόσθετα
της
στρατηγικής
δικτύωσης και βιωσιμότητας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
“RSC AGAINST P&SE”
Για την επίτευξη των διαφορετικών στόχων του έργου και τη συμβολή στη μείωση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, το έργο στοχεύει στην
επίτευξη τεσσάρων αποτελεσμάτων:
Μια Ψηφιακή Εργαλειοθήκη με δύο βασικά εργαλεία: μια εργαλειοθήκη με
παιδαγωγικό υλικό και πηγών (κατάσταση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού στις τέσσερις χώρες της σύμπραξης; και εκπαιδευτικό υλικό) και
μια εργαλειοθήκη μεθοδολογίας και αξιολόγησης (Οδηγός Μεθοδολογίας για
την Εκπαίδευση και την Κοινωνική Συμμετοχή; Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς και απόκτηση εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων; Μεθοδολογίες και
εργαλεία για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση κοινωνικών έργων; Προοπτική
και ποικιλομορφία των φύλων στις διαδικασίες και τα έργα καταπολέμησης
της Φτώχειας & του Κοινωνικού Αποκλεισμού).
Ένα Εικονικό Περιβάλλον για τη Συμπεριληπτική και Συνεργατική Μάθηση
(EVAIC) κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με τα
απαραίτητα εργαλεία και τη τεχνική υποστήριξη για τη σωστή μετάδοση του
Προγράμματος

Εκπαίδευσης

και

Κοινωνικής

Συμμετοχής

και

για

τη

λειτουργική ανάπτυξη των μαθησιακών κοινοτήτων.
Ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Συμμετοχής (PEPS) για τη
δημιουργία Συμπεριληπτικών και Συμμετοχικών Κοινοτήτων Μάθησης κατά
της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, με στόχο τη βελτίωση των
προσόντων των επαγγελματιών και των εθελοντών των εμπλεκόμενων
κοινωνικών οργανώσεων.
Μια εργαλειοθήκη για την Υποστήριξη της Πολιτικής (Λευκή Βίβλος),
Μεταφορά και Βιωσιμότητα, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την προώθηση
της αλλαγής στην προσέγγιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς και τη διευκόλυνση της
μεταφοράς και της δυνατότητας αναπαραγωγής του έργου «RSC κατά της
P&SE» σε άλλους οργανισμούς και χώρες της Ε.Ε.
Με αυτά τα αποτελέσματα, το έργο «RSC against P&SE» επιδιώκει να συμβάλει
στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προσφέροντας τα
απαραίτητα υλικά και πόρους για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των κύριων
παραγόντων σε αυτόν τον τομέα.

RSC
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Εικονικό Περιβάλλον για Συμπεριληπτική και Συνεργατική
Μάθηση κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού
EVAIC

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Εργαλειοθήκη
Παιδαγωγικού Υλικού
& Πηγών:

Κατάσταση

Καλές Πρακτικές

Εκπαιδευτικό
Υλικό και Πηγές

Εργαλειοθήκη Μεθοδολογίας &
Αξιολόγησης:
 Οδηγός Μεθοδολογίας για την
Εκπαίδευση και την Κοινωνική
Συμμετοχή
 Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς
 Μεθοδολογίες και εργαλεία για
το σχεδιασμό και την
αξιολόγηση κοινωνικών έργων;
 Προοπτική και ποικιλομορφία
του φύλου

PEPS
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Συμμετοχής κατά
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

DEPAIC
Συμμετοχική
Μεθοδολογία &
Σχεδιασμός &
Αξιολόγηση
Συμπεριληπτικών και
Συνεργατικών Σχεδίων

CLAIC
Τοπικές
Κοινότητες
Συνεργατικής
Μάθησης

Εργαλειοθήκη για την Υποστήριξη της
Πολιτικής

Δημοσιότητα και Επικοινωνία
Management

Εικονική Κοινότητα
Συνεργατικής Μάθησης

ΕΝΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του σχεδίου “RSC against P&SE” πραγματοποιήθηκε στις 11
και 12 Μαΐου στο Santander (στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Cantabria).
Στην πρώτη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαφή μεταξύ των εταίρων και
τέθηκαν οι βάσεις για για το έργο που θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα δυόμισι χρόνια.
Κατά το διήμερο της συνάντησης, επισημάνθηκαν οι στόχοι και οι δράσεις που θα
πραγματοποιηθούν, καθώς και οι ρόλοι του κάθε εταίρου. Μεταξύ των βασικών συμφωνιών
είναι:
Αποτέλεσμα 1 – Ψηφιακή Εργαλειοθήκη: προετοιμασία από όλους τους εταίρους μιας
έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις
χώρες της σύμπραξης; επιλογή τριών (3) καλών πρατκικών ανά εταίρο και αναζήτηση
εκπαιδευτικού υλικού και πηγών που σχετίζονται με τη θεματολογία του σχεδίου.
Υπεύθυνος αυτού του αποτελέσματος είναι η Documenta, η οποία θα παρέχει τα πρότυπα
έγγραφα και τις οδηγίες στους υπόλοιπους εταίρους.
Αποτέλεσμα 2 – EVAIC: κατασκευή της μαθησιακής πλατφόρμας και, ειδικότερα, του EVAIC
(Εικονικό Περιβάλλον για τη Συμπεριληπτική και Συνεργατική Μάθηση κατά της Φτώχειας
και του Κοινωνικού Αποκλεισμού). Το EVAIC, ως θεμελιώδες μέρος του έργου, θα περιέχει
με τη σειρά του το υλικό που προκύπτει από το Αποτέλεσμα 1, το PEPS (Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Συμμετοχής) και την Εικονική Κοινότητα. Υπεύθυνος αυτού
του αποτελέσματος είναι το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) που θα σχεδιάσει και θα
καταστήσει λειτουργική αυτήν την πλατφόρμα.
Αποτέλεσμα 3 - Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Συμμετοχής και Αποτέλεσμα 4 Εργαλειοθήκη Πολιτικής Συνηγορίας, Μεταφορά και Βιωσιμότητα: αυτά τα δύο
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και εξηγήθηκαν στην πρώτη συνάντηση. Οι ενέργειες που
θα γίνουν και για τα δύο αποτελέσματα θα αποφασιστούν σε διαδοχικές συνεδριάσεις
Δημοσιοποίηση: η επικοινωνία και η δημοσιότητα του σχεδίου, τα αποτελέσματα και οι
δράσεις, είναι ένα έργο που θα αναπτυχθεί από όλους τους εταίρους, με το CSI να είναι ο
υπεύθυνος της συμμόρφωσης και της αξιολόγησής του (σχέδιο διάδοσης, χαρτογράφηση
ενδιαφερόμενων μερών, σελίδα στο Facebook, σχεδιασμός ενημερωτικού φυλλαδίου
κ.λπ.)..
Αξιολόγηση και Σύστημα Ποιότητας: το σύστημα θα περιλαμβάνει έναν οδηγό ποιοτικού
ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και τα απαραίτητα συστατικά για την αξιολόγηση και την
παρακολούθηση του έργου (δείκτες, ερωτηματολόγια, εκθέσεις κ.λπ.). Υπεύθυνος της
ανάπτυξης και της εφαρμογής της αξιολόγησης και του ποιοτικού συστήαμτος είναι η
Consorzio ABN.
Αυτές είναι μερικές από τις συμφωνίες που έγιναν κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας
Συνάντησης. Επιπλέον, παρουσιάστηκε κάθε αποτέλεσμα του σχεδίου και εξηγήθηκαν
αναλυτικά οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι, ώστε το έργο να έχει
επιτυχία στην ανάπτυξή του και να επιτύχει τους προτεινόμενους στόχους.
Η επόμενη συνεδρίαση της κοινοπραξίας θα είναι διαδικτυακή τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτή η έκδοση είναι αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών
που αναφέρονται.».

