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REUNIÕES SOCI@LL
Em março de 2018 o projeto SOCI@LL esteve representado na
reunião de coordenadores organizada pela EACEA. Foi uma
oportunidade excelente para conhecer projetos similares,
cofinanciados pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia no
âmbito da Ação Chave 3 (dedicada ao apoio de reformas políticas na
área da inclusão social através da educação, formação e juventude).
Também em março, os parceiros reuniram-se presencialmente pela
primeira vez, em Matosinhos (Portugal). Esta reunião de arranque
foi muito proveitosa e permitiu aos parceiros afinarem o plano de
trabalho para os meses seguintes, definirem conceitos chave para o
projeto e partilharem experiências através de uma sessão de
aprendizagem entre pares com convidados externos ao consórcio.

INICIADO O PROCESSO DE CRIAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
Arrancou o primeiro de cinco passos da expedição SOCI@LL. Os
parceiros têm trabalhado afincadamente para criar alicerces sólidos
de conhecimento partilhado sobre o estado da arte e necessidades
do público-alvo. Este passo desenvolce-se em torno de diferentes
atividades de pesquisa e trabalho de campo, incluindo questionários
aos alunos, professores e diretores/gestores escolares, entrevistas
com especialistas na área da educação e inclusão social e grupos
focais com atores chave da comunidade escolar e outros agentes
relevantes da comunidade. Estas atividades estão a ser conduzidas
em todos os países da parceria, através da ativação das redes
nacionais (compostas pelas organizações científicas e técnicas, as
autoridades locais e as escolas) e do envolvimento dos stakeholders.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DE
PARCERIAS ABERTAS
O curso de formação “Estratégias, ferramentas e métodos para a
criação e manutenção de parceiras abertas” foi organizado
conjuntamente com a segunda reunião do projeto (em outubro de
2018, em Nicósia, Chipre). Os municípios e as escolas representados
no consórcio participaram neste curso que teve como objetivo
apoiar a operacionalização das redes abertas a nível local. Estas
parcerias destinam-se aos aventureiros da expedição SOCI@LL,
incluindo escolas, autoridades locais e atores chave da comunidade
que estejam interessados em desempenhar um papel ativo na
promoção de mudanças em prol da inclusão social através da
educação, formação e juventude.
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