
 

 

Περίληψη SOPRA 

 

Η στρατηγική σύμπραξη Erasmus Plus με τίτλο «SO-PR-A» βασίζεται σε δύο από τους στόχους 

της «Ευρώπη 2020», ονομαστικά :, Εκπαίδευση και Καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Με την συνεργασία ανάμεσα σε πέντε διαφορετικά σχολεία από την 

Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία, τρία πανεπιστήμια από Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία καθώς και 

διάφορους τοπικούς φορείς, στοχεύουμε να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές σε ένα σχέδιο 

κοινωνικής ένταξης και συνειδητοποίησης των πολιτιστικών αξιών. Οι γενικοί στόχοι του 

προγράμματος αφορούν στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης του σχολείου και στην 

αύξηση της κοινωνικής ένταξης των νεαρών ατόμων που είναι πιο αδύναμοι και χωρίς 

αυτοπεποίθηση, προκειμένου να βελτιώσουν τις μελλοντικές ευκαιρίες κοινωνικής 

συνειδητοποίησης βελτιώνοντας την εκπαίδευσή τους και τη διαμόρφωση τους. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο χρόνια. 

Συμμετέχοντες 
• Οι συμμετέχοντες στο Πανεπιστήμιο επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία τους. 

• Οι χώρες των εταίρων επιλέχθηκαν λόγω των νέων και αυξανόμενων μορφών 
αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν λόγω της προσφυγικής κρίσης και της 

μετανάστευσης. 

• Τα σχολεία επιλέχθηκαν με βάση τα προφίλ τους, το ενδιαφέρον τους και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να: 

• παρέχει εκπαίδευση στο θέμα της προκοινωνικής συμπεριφοράς.  

• παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προκοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και σχολεία 
• οδηγήσει τα σχολεία σε ανάλυση αναγκών και παρεμβάσεων για να αλλάξουν τη 

δυναμική τους προς την κοινωνικότητα 

• προωθήσει την προσωπική ευθύνη 

• διαδώσει τα αποτελέσματα του προγράμματος SO-PR-A μέσω: ιστοτόπων, 

φυλλαδίων, ομάδων κατάρτισης, σεμιναρίων και άλλων πλατφορμών έργων της ΕΕ 

• διευρύνει τους ορίζοντες των συμμετεχόντων στις καινοτόμες πτυχές της εκπαίδευσης, 

κυρίως για να τους παρέχει όχι μόνο το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και την πρακτική 
εμπειρία στον τομέα αυτό 

 



 

Μεθοδολογία 
Θα γίνουν τρεις δραστηριότητες κατάρτισης για μαθητές και καθηγητές. Οι συμμετέχοντες θα 

έχουν διάφορες ευκαιρίες να δουν διάφορα θέματα, όπως: έμμεσες και σαφείς μορφές ένταξης 

και αποκλεισμού, θέματα ισότητας των φύλων, προκοινωνική και ακοινωνική συμπεριφορά 

και λήψη αποφάσεων. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν κατάρτιση στα σχολεία τους και να ασχοληθούν με θέματα ένταξης και 

αποκλεισμού. Θα πραγματοποιηθούν 2 διακρατικές συναντήσεις για τους συντονιστές 

κατά τη διάρκεια του έργου. Θα υπάρξουν τρεις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές σε τρεις χώρες, εκ των οποίων στις δύο θα συμμετέχουν και 

τα Πανεπιστήμια στην κατάρτιση. Θα υπάρξουν συγκεκριμένα σχέδια διάδοσης για τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων στις τοπικές κοινότητες. Θα υπάρχει ανοικτή 

πρόσβαση στα πνευματικά προϊόντα που θα αποθηκεύονται στην πλατφόρμα Erasmus +, 

στις σχολικές βιβλιοθήκες, σε έντυπο και σε ηλεκτρονικό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα 

αναθεωρήσουν το γενικό σχέδιο του έργου, θα αποσαφηνίσουν τα κριτήρια της 

αξιολόγησης της εφαρμογής και της εκτίμησης του έργου, των τελικών προϊόντων του, των 

σχεδίων διάδοσης και του αντίκτυπου του. Η ομάδα διαχείρισης θα συζητήσει επίσης, την 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων, τις δραστηριότητες 

(συμπεριλαμβανομένων των ερευνών για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών και την 

παρακολούθηση όλων των προϊόντων) και τα μέσα διάδοσης. 

Η ανταλλαγή των εμπειριών μεταξύ των σχολείων θα έχει αντίκτυπο στους μαθητές, με 

αυτόν τον τρόπο οι γνώσεις και οι δεξιότητες θα βοηθήσουν τους μαθητές στην: 

α) ευαισθητοποίηση σχετικά με τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τις συνέπειες της ένταξης 

και του αποκλεισμού, 

β)κατανόηση ότι οι μορφές ένταξης και αποκλεισμού ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τη 

φύση ή την έντασή τους σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια, 

γ)συνειδητοποίηση ότι η κοινωνική συμπεριφορά είναι μια συνειδητή και όχι μια 

εξαρτώμενη από το περιβάλλον απόφαση. 


