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SOCI@LL NAJLEPSZE PRAKTYKI

WPROWADZENIE
EKSPEDYCJA
SOCI@LL’s (Whole school social labs: innovative
and participatory approaches for citizenship
education and social inclusion) ambicja jest
generowanie paradygmatycznej zmiany w sposobie
współpracy szkół i społeczności w celu wspierania
integracji społecznej, promowania narzędzi
partycypacyjnych i wzmacniających kreatywne
i zrównoważone rozwiązania. -zaprojektowane
przez, z i dla kluczowych interesariuszy w ramach
całej szkoły i poprzez lokalne laboratoria społeczne.
SOCI@LL jest oparty na pięciostopniowej
metodologii partycypacyjnej. Każdy etap tej
ekspedycji ma jasne cele i oczekiwane kluczowe
wyniki.

SOCI@LL NAJLEPSZE PRAKTYKI

1
2
3
4
5

KROK

GŁÓWNE CELE

KLUCZOWE WYNIKI

Układanie fundamentów

Przedstawienie przegląd stanu gry
i potrzeb
Sprawdzenie i zaprezentowanie
najlepsze praktyki
Opracowanie „mapy”, aby
przyspieszyć odpowiednie zmiany

Najnowocześniejsze, najlepsze praktyki
i plan działania dla SOCI@LL

Angażowanie kluczowych
graczy

Wspieranie zaangażowania i
poczucia własności interesariuszy
Pielęgnuj wspólne uczenie się,
dzielenie się doświadczeniami i
współpracę

Otwarte partnerstwa i wspólne
podejście metodologiczne

Dostarczanie
innowacyjnych zasobów
edukacyjnych

Opracowanie, pilotaż i
dopracowanie zestawu narzędzi
dla dyrektorów szkół oraz zestawu
narzędzi dla nauczycieli

Zestaw narzędzi dla dyrektorów szkół
na temat tworzenia i utrzymywania
wrażliwych kulturowo i integracyjnych
systemów w szkołach i wokół nich
Zestaw narzędzi dla nauczycieli na temat
stymulowania innowacji programowych
i pedagogicznych oraz wspierania
wielokulturowego uczenia się w salach
lekcyjnych i poza nimi

Dostarczanie
innowacyjnych narzędzi
wparcia

Opracowanie, pilotaż i
dopracowanie narzędzi wsparcia
dla władz lokalnych

Narzędzia wsparcia dla władz lokalnych
dotyczące sposobów generowania,
wspierania i utrzymywania
międzysektorowych platform integracji
społecznej

Budowanie tętniącego
życiem wirtualnego
laboratorium
społecznościowego

Wdrożenie wirtualnego centrum
SOCI@LL

Wirtualne laboratorium społeczne
do współpracy międzysektorowej i
możliwości partycypacyjnego uczenia
się

DRUŻYNA ODKRYWCÓW
SOCI @ LL to projekt tworzony przez szkoły, społeczności szkolne, władze lokalne, zainteresowane
strony i ekspertów naukowych. Partnerstwo 14 organizacji (z Portugalii, Włoch, Cypru i Polski)
organizowane jest w sieciach krajowych, dzięki czemu w każdym kraju uczestniczącym jest co najmniej
jedna szkoła, jeden organ lokalny i jeden partner naukowy. W tym konsorcjum partnerzy reprezentują
interesy, potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych, zapewniając (wraz z podejściem opartym
na współpracy, które angażuje użytkowników końcowych w ramach projektu), że zasoby są użyteczne,
znaczące i trwałe.
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UŻYTKOWNICY KOŃCOWI

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI
Uczenie się poprzez wrażliwe kulturowo programy
nauczania, oparte na innowacyjnych i holistycznych
podejściach.

UCZNIOWIE

Dowiedzą się czy ich kompetencje społeczno-edukacyjne
i międzykulturowe zostaną wzmocnione i czy będą miały
nowe metody motywowania WSZYSTKICH uczniów.

NAUCZYCIELE

Wspieranie i rozwój ich demokratycznej i inkluzywnej
kultury, doceniającej różnorodność wewnątrz i wokół
jej murów oraz pielęgnującej aktywne zaangażowanie
wszystkich.

S Z K O ŁY

Ustanowią i utrzymają sojusze międzysektorowe i ściślejszą
współpracę ze szkołami oraz podmiotami działającymi na
rzecz edukacji i integracji.

SPOŁECZNOŚCI

NAJLEPSZE PRAKTYKI DLA INKLUZYWNYCH
SYSTEMÓW WEWNĄTRZ I WOKÓŁ SZKÓŁ
Ten dokument opisuje zestaw inspirujących praktyk w zakresie edukacji inkluzywnej w szkołach i
wokół nich, zapewniających użyteczny wgląd w aktualne innowacyjne i zrównoważone inicjatywy
wdrażane w różnych kontekstach oraz promowanie wymiany wiedzy i praktyki na temat trwałych
barier i istniejących wyzwań. Wnioski wyciągnięte z tych praktyk przyczyniają się do ustalenia podstaw
SOCI@LL i ukierunkowania projektu przyszłego planu działania w celu wykorzystania i przyspieszenia
zmian systemowych w kierunku demokratycznych i integracyjnych środowisk.
Partnerzy wykorzystali wspólne ramy i wytyczne, aby wybrać, przestudiować i przedstawić 15 różnych
praktyk i wywiadów z kluczowymi aktorami zaangażowanymi w inspirujące przykłady przedstawione
tutaj. Trzy główne tematy wyznaczyły proces identyfikacji trzech praktyk na kraj partnerski i na
poziomie europejskim / międzynarodowym.
•
•

I N N O WA C YJ N E
PRAKTYKI DLA
SYSTEMÓW
I N T E G R A C YJ N YC H

PRZEŁOMOWE
•
PIONIERSKIE
INTERWENCJE
I N N OWAC J E
SPOŁECZNOŚCI, KTÓRE
PROGRAMOWE I
WSPIERAJĄ WSPÓŁPRACĘ
PEDAGOGICZNE
M I Ę DZ YS E K TO ROWĄ ,
PROMUJĄCE
PROMUJĄC
KOMPETENCJE
RÓŻNORODNOŚĆ
W I E L O K U LT U R O W E
I EDUKACJĘ
NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
D E M O K R AT YC Z N Ą

Te praktyki są podsumowane w następnej kolejności, pogrupowane według tematu.
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INNOWACYJNE
PRAKTYKI DLA
SYSTEMÓW
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E-EVALINTO: Środowisko ewaluacyjne dla wspierania międzykulturowych
narzędzi mentoringu i praktyk w szkole
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Europejski projekt mający na celu ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki u
młodych uczniów ze środowisk migracyjnych poprzez strategię zapobiegania i wczesnej interwencji opartą na
wzajemnych działaniach mentorskich wspieranych przez ramy ICT do oceny, zarządzania i rozwijania działań w
kontekście międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji
Zakres: Erasmus+ (Okres: 2016-2018)/ Kod referencyjny: 2016-1-ES01-KA201-025145
Grupa docelowa: Szkoły średnie, uczniowie ze środowisk migracyjnych, nauczyciele
Partnerzy: University of Salamanca (koordynator projektu) i pięciu innych partnerów
Lokalizacja: Hiszpania, Irlandia, Włochy, Cypr

ZAPLECZE
Ramy E-EVALINTO opierają się na teoretycznych i metodologicznych ramach mentoringu
rówieśniczego oraz na ocenie sytuacji szkoły w zakresie międzykulturowości. Podejście to jest
wdrażane poprzez identyfikację zagrożonych i potencjalnych rówieśników do działania jako mentorzy.
Uczestnicy (nauczyciele szkół średnich) zastanawiali się nad realizacją działań w zakresie mentoringu
międzykulturowego w środowisku szkolnym, a opinie na temat projektu były pozytywne i zachęcające
zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Główne wyzwanie w trakcie wdrażania projektu związane było
ze ścisłym harmonogramem szkół oraz z tym, że nauczyciele musieli pracować zgodnie ze konkretnym
programem bez dużej ilości miejsca i czasu na włączenie dodatkowych działań. W związku z tym
nauczyciele musieli dostosować działania programu do własnego kontekstu i programów nauczania.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Projekt oferuje spersonalizowane podejście do rozwoju kompetencji międzykulturowych poprzez
procesy mentoringu rówieśniczego, które dostosowują się do specjalnych potrzeb i wymagań każdego
ucznia. Ponadto narzędzia ICT mogą ułatwiać procesy decyzyjne poprzez analizę ogromnej ilości
danych, zarówno na poziomie edukacyjnym, jak i politycznym.

WPŁYW
Szkoły i inni administratorzy edukacyjni na szczeblu lokalnym i regionalnym skorzystali z materiałów
szkoleniowych E-EVALINTO w programie nauczania, aby zaangażować nauczycieli i uczniów w
program szkoleniowy. Decydenci i inni interesariusze mogą promować działania w zakresie mentoringu
rówieśniczego skierowane na ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki w populacji
uczniów migrujących (szkoła średnia) i uznanie wartości samej interkulturowości w ramach aktywnej
i odpowiedzialnej edukacji na temat obywatelstwa europejskiego.
Nauczyciele mieli okazję nauczyć się wiele na temat mentoringu międzykulturowego, poprawić swoje
umiejętności nauczania i umiejętności komunikacyjne. Uczniowie mieli okazję pracować nad nowym
podejściem, które pozwoliło im uczyć się poza tradycyjnymi ramami szkolnymi.
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TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Program szkoleniowy został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być ponownie zastosowany
w różnych kontekstach, otwarty i łatwo dostępny dla nauczycieli z całej Europy w pięciu językach.
Dla nauczycieli i uczniów dostępny jest program online w internetowym portalu E-EVALINTO na
temat szkolenia nauczycieli w zakresie mentoringu międzykulturowego i podręcznika z działaniami
mentoringu międzykulturowego. Program został przetestowany i działał, wskazując, że ta
najlepsza praktyka może być powielana i ponownie wykorzystywana przez różne strony w różnych
okolicznościach.
Dodatkowe informacje
https://evalinto.eu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01KA201-025145

Obozy letnie na temat integracji społecznej i walki z niepokojami społecznymi
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Projekt promujący działania, które wzmacniają relacje uczeń-uczeń, a także promowanie relacji
uczeń-nauczyciel, poprzez ułatwianie dostępu do możliwości edukacyjnych i kulturowych najbardziej uczniom
w trudnej sytuacji, zwiększając tym samym ich włączenie do środowiska szkolnego.
Zakres: Finansowane przez Ministerstwo Edukacji; Okres: Czerwiec 2018
Grupa docelowa: Uczniowie szkół podstawowych i średnich do 14 lat (priorytet dla studentów zagranicznych)
Partnerzy: Istituto Comprensivo Statale Masaccio, Ministerstwo Edukacji
Lokalizacja: Włochy

ZAPLECZE
Uczestnicy projektu mają możliwość dostępu do kursów i zajęć kulturalnych, w których zazwyczaj nie
mogą uczestniczyć ze względu na ograniczenia społeczno-ekonomiczne. Dzięki wsparciu ze strony
różnych nauczycieli program stworzył nieformalne środowisko uczenia się, w którym nauczyciele pełnią
rolę pośredników w ośmiu kursach dotyczących aktywności fizycznej i sportu, matematyki stosowanej,
nowych technologii, warsztatów teatralnych, zajęć na świeżym powietrzu, sztuki fotograficznej
(warsztaty fotograficzne, produkcja wideo , edukacja fotograficzna), muzyka (działalność instrumentalna
i orkiestrowa). Uczniowie niepełnosprawni wzięli udział w zajęciach i ustanowili wzajemne relacje
między sobą oraz wzmocnili swoje relacje z nauczycielami.

WPŁYW
Projekt zapewnił uczniom możliwość dostępu do różnych działań i usług po raz pierwszy, jednocześnie
usprawniając proces uczenia się i wzbogacając ich wiedzę i kompetencje. W konkretnym kontekście
(wielu studentów Instytutu Kompleksowego San Giovanni Valdarno stoi w obliczu niekorzystnych
warunków społeczno-ekonomicznych), projekt ten był jednym z najbardziej skutecznych narzędzi
integracji społecznej. Doświadczenie przyniosło korzyści zarówno uczniom, jak i ich rodzinom, ponieważ
mieli okazję uczestniczyć i zanurzać się w integracyjne, nieformalne środowisko uczenia się, angażując
ich w różne działania. Uczniowie stworzyli różne materiały i produkty: dokumentację wideo i książkę ze
zdjęciami zrobionymi podczas tygodni pracy nad projektem.
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CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Brakuje rozwiązań dostarczanych przez lokalne organizacje publiczne, takich jak bezpłatne obozy
letnie, a te fakt tego że te istniejące aktywności są płatne, ogranicza możliwość uczestniczenia w nich
uczniów ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Ten projekt oferował taką
możliwość.

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Projekt zostanie ponownie wdrożony w 2019 r. Na okres 3 tygodni. Obecnie trwałość projektu jest
wspierana głównie przez fundusze publiczne.
Dodatkowe informacje
http://www.icmasaccio.gov.it/wordpress/

INCLUDED (Włączeni 2.0)
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Projekt mający na celu zachęcenie instytucji pracujących z młodzieżą do większej integracji i
zaangażowania młodych ludzi w procesy współtworzenia. Zachęcano instytucje i szkoły (młodych studentów)
do wdrażania różnych formatów współpracy
Zakres: Budżet partycypacyjny Polskich miast (Okres: Grudzień 2017 - Grudzień 2018)
Grupa docelowa: Szkoły podstawowe i średnie, instytucje chcące włączyć młodzież do swoich programów,
działań i profilu
Partnerzy: Fundacja Szkoła z Klasą oraz dziesięć innych organizacji
Lokalizacja: Polska

BACKGROUND
Fundacja Szkoła i Klasa wdrażała tę praktykę przez rok, angażując dziesięć różnych instytucji, które
chętnie uczestniczyły w programie. Wdrożono kompleksowe podejście: najpierw seminarium otwierające
(przygotowanie personelu instytucji współpracujących z młodymi ludźmi do nowych form współpracy),
następnie różne warsztaty w celu oceny potrzeb (na podstawie planowania myślenia projektowego,
wydarzenia te były wspólnie promowane przez młodzież i młodzież) przedstawiciele). Następnie
uczestnicy wybierają i wdrażają jedną z czterech ścieżek (budżet partycypacyjny dla początkujących,
organizowanie jednego dnia w instytucji prowadzonej przez młodych ludzi, oferowanie strony
instytucji i dostępu do mediów społecznościowych młodym ludziom, angażowanie młodych ludzi we
współtworzenie oferta i program instytucji). Zaproponowano warsztaty z ekspertami i indywidualnym
coachingiem / mentoringiem w celu wsparcia realizacji projektu.
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WPŁYW
Projekt został wdrożony na poziomie lokalnym i na koniec został oceniony przez młodych ludzi i
instytucje. Opinie obu stron byłby bardzo pozytywne. Młodzi ludzie poznali instytucje w swojej lokalnej
społeczności i zaangażowali się w ich życie, instytucje zdobyły nowe umiejętności w pracy z młodzieżą.
Młodzi ludzie zyskali również większą władzę nad swoimi instytucjami. Ta praktyka może być przydatna
do wspierania zaangażowania młodzieży w społeczności.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Niektóre z czynników sukcesu przyczyniających się do pomyślnego wdrożenia praktyki obejmują
zaangażowanie kierowników / dyrektorów poinformowanych i zaangażowanych w realizację celów
projektu, zapewnienie mentoringu i elastyczność w określaniu obszarów wpływu i przedstawianiu
alternatyw (nie wszystkie instytucje są równie otwarte na angażowanie młodych ludzi w podejmowanie
decyzji, dlatego niezwykle ważne jest ustalenie limitów od samego początku).

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Projekt można powielić. Zaangażowanie instytucji powinno być dobrowolne, a mentorzy powinni być
włączeni w ten proces. Podejście to można zmodyfikować, aby zapewnić więcej opcji i zróżnicowany
kierunek dalszego rozwoju. Niektóre instytucje kontynuują swój projekt samodzielnie, co pokazuje
potencjał zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji
https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/wlaczeni/

REEI: Szkolna sieć edukacji międzykulturowej (Rede de Escolas para a
Educação Intercultural)
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Sieć pomiędzy edukacją publiczną a prywatnymi i spółdzielczymi placówkami edukacyjnymi, w celu
dzielenia się praktykami w zakresie edukacji międzykulturowej, promowania integracji i sukcesu edukacyjnego
wszystkich dzieci i młodzieży, wzmocnienia szacunku dla różnic i ustanowienia pozytywnych relacji interakcji i
zbliżenia między studentami a innymi członkami społeczności edukacyjnej różnych kultur
Zakres: Wspólna inicjatywa Wysokiego Komisariatu ds. Migracji, Ministerstwa Edukacji i Fundacji Aga Chana,
Portugalia
Grupa docelowa: Uczniowie szkół podstawowych i średnich (6-16 lat) pochodzących ze środowisk
defaworyzowanych i obszarów wiejskich
Partnerzy: Sieć skupia 23 członków (w tym klastry szkół), co odpowiada prawie 120 szkołom
Lokalizacja: Portugalia
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ZAPLECZE
Członkowie sieci wyrazili zainteresowanie zaangażowaniem w program pilotażowy po procesie konsultacji
i uczestnictwie w wydarzeniach regionalnych skierowanych do szkół wcześniej zaangażowanych
w różne edycje Interkulturowej Wytwórni Szkół („Selo da Escola Intercultural”), promowane przez
Wysoki Komisariat ds. Migracji od 2012 r. W 2017 r. sieć zorganizowała cztery imprezy regionalne,
angażujące ponad 50 nauczycieli, pracowników i dyrektorów szkół. W 2018 r. REEI przeprowadziła już
osiem spotkań mających na celu promowanie wymiany doświadczeń i praktyk. Niektóre z tych spotkań
poświęcone są również czynnościom monitorowania i oceny, umożliwiając promotorom i członkom
sieci monitorowanie osiągnięć i identyfikację potencjalnych obszarów poprawy.

WPŁYW
Widoczne są już pewne efekty, na przykład projekty edukacyjne szkół obejmują obecnie również wymiar
międzykulturowy, rośnie liczba praktyk związanych z tym tematem, istnieją również pewne zmiany w
strukturze organizacyjnej szkoły.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Sieć opiera się na trzech filarach działania: kulturze organizacyjnej (zarządzanie, komunikacja i usługi),
programach nauczania (praktyki promujące różnorodność, zasoby dostosowane do różnorodności i
uznaniu różnorodności jako platformie uczenia się) i społeczności (udział rodziny w działania szkolne,
społeczność jako kluczowy zasób dla szkoły i odwrotnie). Wszystkie filary przewidują działania, które
traktują całą społeczność edukacyjną (a zwłaszcza studentów) jako ostatecznych beneficjentów i mają
na celu wykorzystanie nowego sposobu organizacji działań szkoły i kluczowych aktorów (liderów,
nauczycieli, pracowników, studentów i wszystkich edukacyjnych społeczność) wokół różnorodności i
międzykulturowości. Jest to jedna z innowacyjnych funkcji tego programu pilotażowego.

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
REEI jest promowany przez dwie organizacje rządowe, które mogą odegrać istotną rolę w odniesieniu
do trwałości praktyki, ale ważniejsza jest rola, jaką mają spełniać członkowie, ponieważ sieć jest
zbudowana na relacjach rówieśniczych. W związku z tym utrzymanie relacji może być naturalnym
procesem. W rzeczywistości zachęca się i promuje autonomię działań między członkami. Utworzona
platforma cyfrowa wspiera te wspólne działania w zakresie współpracy rówieśniczej.

Więcej informacji
http://www.dge.mec.pt/rede-de-escolas-paraeducacao-intercultural

http://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural

SOCI@LL NAJLEPSZE PRAKTYKI

NEMESIS – Nowatorski model edukacyjny umożliwiający umiejętności w
zakresie innowacji społecznych
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Projekt stworzenia i przetestowania modelu edukacyjnego, który wprowadzi filozofię innowacji
społecznych do życia uczniów szkół podstawowych i średnich. Zostaną stworzone materiały, zasoby i sieci,
aby pomóc nauczycielom w dodaniu zasad innowacji społecznej do ich praktyki dydaktycznej. Powstaną one
przy pomocy ekspertów w dziedzinie edukacji i innowacji społecznych, ale także przedsiębiorców społecznych
i szkół. Opracowany zostanie także schemat pedagogiczny dla modelu edukacji społecznej NEMESIS.
Zakres: EU Horizon2020 (okres: 10.2017-01.2021). GA Nº 770348
Grupa docelowa: Szkoła podstawowa i średnia, uczniowie, nauczyciele, rodzice, członkowie społeczności
szkolnej, praktycy innowacji społecznych
Partnerzy: Innovation in Learning Institute. Friedrich-Alexander University Erlangen Nuremberg (koordynator
projektu) i 13 organizacji partnerskich
Lokalizacja: Niemcy, Grecja, Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Francja

ZAPLECZE
Misją projektu NEMESIS jest wzmocnienie pozycji uczniów, aby mogli stać się twórcami zmian
jutra. Projekt ma dwa główne cele: zaprojektować teoretyczny model edukacyjny, który pomoże
nauczycielom w tworzeniu materiałów zachęcających ich uczniów do większej świadomości społecznej
i innowacyjności; stworzyć ogólnoeuropejską społeczność innowatorów społecznych chętnych
do interakcji ze studentami. Działania prowadzone w laboratoriach współtworzenia będą oparte na
technikach projektowania uczestniczącego. Zostaną one wdrożone przez nauczycieli przy wsparciu
partnerów konsorcjum i będą angażować uczniów, rodziców, nauczycieli i praktyków innowacji
społecznych. Metodologia projektu obejmuje 1) opracowanie ram do nauczania umiejętności w zakresie
innowacji społecznych poprzez połączenie innowacyjnych metod nauczania i modeli uczenia się, filozofii
otwartej technologii oraz relacji i procesów partycypacyjnych; 2) opracowanie metodologii gromadzącej
studentów, nauczycieli, rodziców i ekspertów edukacyjnych z innowatorami społecznymi w celu
wspólnego tworzenia projektów edukacyjnych i współpracy w celu rozwiązania rzeczywistych wyzwań
dla społeczności i zrównoważonego rozwoju; 3) stworzenie europejskiej wspólnoty innowatorów
społecznych, którzy będą chcieli współpracować ze studentami, budując mosty między społecznościami
edukacyjnymi i innowacyjnymi; 4) rozwój otwartej platformy edukacyjnej z przydatnymi zasobami dla
nauczycieli zainteresowanych testowaniem / przyjmowaniem modelu; oraz 5) zapewnienie przydatnych
zasobów i wskazówek, aby przełamać bariery organizacyjne i ułatwić przyjęcie modelu.

WPŁYW
Oczekiwane rezultaty obejmują zaangażowanie co najmniej 200 innowatorów społecznych, produkcję
około 50 zasobów edukacyjnych dla nauczycieli i edukatorów oraz opracowanie 130 projektów przez
uczniów. Projekty miałyby również obejmować siedem szkół w pierwszym pilotażu i dwadzieścia
kolejnych w drugim, z bezpośrednim udziałem 400 uczniów i 100 nauczycieli, a pośrednio ponad 5000
uczniów i 2000 nauczycieli.
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CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Innowacyjne cechy osadzone są w wymiarze społecznym podkreślonym w projekcie (i związane ze
znalezieniem innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań dla wyzwań społeczności i zrównoważonego
rozwoju poprzez podejście oparte na projektach), jak również we współtworzeniu wiedzy i wspólnego
myślenia. W laboratoriach współtworzenia NEMESIS wiedza wyłania się ze znaczących interakcji z
innymi, a nie jest definiowana tylko przez ekspertów. Model ceni zdolności i umiejętności uczniów tak
samo jak umiejętności nauczycieli i przedsiębiorców w ich współpracy.

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
W ramach projektu istnieje kilka elementów zrównoważonego rozwoju, a mianowicie udział
europejskiej sieci reprezentującej szkoły, wykorzystanie otwartej platformy edukacyjnej w celu
zapewnienia zasobów edukatorom zainteresowanym zastosowaniem modelu również po zakończeniu
projektu, a także zapewnienie zaleceń dotyczących innowacji społecznych w dziedzinie edukacji dla
decydentów UE na różnych poziomach terytorialnych, aby uzyskać szczegółowy przegląd sposobów
wdrażania podejścia NEMESIS na szerszym poziomie europejskim.
Więcej informacji
https://nemesis-edu.eu/
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PRZEŁOMOWE
INTERWENCJE
WSPÓLNOTY
WSPIERAJACE WSPÓŁPRACĘ MIEDZY
SEKTOROWĄ, PROMUJACE ROŻNORODNOŚĆ
ORAZ EDUKACJE DEMOKRATYCZNĄ
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iDecide: innowacyjny zestaw narzędzi do polityki podejmowania decyzji
sprzyjającej włączeniu społecznemu
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Projekt miał na celu wsparcie decydentów, liderów szkolnych i edukatorów w zakresie opracowywania
integracyjnych polityk i praktyk w ich szkołach, w szczególności w celu opracowania innowacyjnego zestawu
narzędzi i kursu wprowadzającego w celu wspierania tworzenia polityki opartej na dowodach, które mogą
prowadzić do zmniejszenia różnic w efektach uczenia się i marginalizacji, poprzez wspieranie liderów szkół,
personelu szkolnego i decydentów, aby angażowali się we wspólne i integracyjne podejmowanie decyzji.
Wdrożenie zestawu narzędzi i zebranie bogatych danych miało na celu ułatwienie zrozumienia złożoności
sposobu, w jaki decyzje na poziomie szkoły wpływają na grupy marginalizowane i opracowanie konkretnych
zaleceń dotyczących polityki i praktyki w zakresie angażowania się we wspólne podejmowanie decyzji, dając
głos wszystkim zainteresowanym stronom
Zakres: Erasmus+ (Okres: 2016-2018). 562184-EPP-1-2015-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD
Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół, personel szkolny, decydenci na wysokim szczeblu, inspektorzy, urzędnicy
władz oświatowych i inni interesariusze, nauczyciele, uczniowie i rodzice
Partnerzy: Ministerstwo Edukacji i Kultury Cypru i sześciu innych partnerów
Lokalizacja: Cypr, Grecja, Portugalia, Irlandia, Rumunia

ZAPLECZE
iDecide ma na celu opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi i kursów wprowadzających w celu wspierania
tworzenia polityki opartej na dowodach, która może prowadzić do zmniejszenia dysproporcji w efektach uczenia
się i marginalizacji, poprzez wspieranie dyrektorów szkół, personelu szkolnego i decydentów w angażowaniu się
we wspólne i integracyjne podejmowanie decyzji. Zestaw narzędzi będzie łatwym w użyciu pakietem z zasobami
wspierającymi dyrektorów szkół i personel szkolny do podejmowania decyzji na poziomie szkoły. Będzie
zawierać krótkie podsumowania wyników badań, listy kontrolne, schematy podejmowania decyzji, praktyczne
wskazówki, narzędzia internetowe i mobilne aplikacje internetowe, wraz ze szczegółami, jak zaangażować się
w podejmowanie decyzji na poziomie szkoły i polityki. Szkoły ze wszystkich krajów partnerskich będą wdrażać
zestaw narzędzi przez rok i gromadzone będą bogate dane ewaluacyjne. Zostaną przedstawione oparte na
dowodach, konkretne zalecenia dotyczące polityki i praktyki, które mogą zmniejszyć nierówności w edukacji.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Innowacja tego projektu opiera się na trzech filarach, w tym na wspólnym podejmowaniu decyzji
(udzielanie głosu uczniom, nauczycielom i rodzicom w celu decydowania o polityce i decyzjach
podejmowanych na poziomie szkoły w celu zmniejszenia różnic w efektach uczenia się), wykorzystaniu
aplikacji internetowych i narzędzi online (aby wzmocnić aktywny udział uczniów i nauczycieli w
podejmowaniu decyzji, a jednocześnie zebrać bogate dowody na temat pilotażowego wdrożenia),
wdrażaniu projektu w oparciu o interdyscyplinarność i transnarodowość (stosując holistyczne podejście
do instytucji szkoły, pokazujące politykę wzajemnej integracji w rozwiązywaniu problemów w zakresie
efektów uczenia się w porównaniu z pięcioma krajami).

WPŁYW
Uczniowie poprawili swój czynny udział w zajęciach szkolnych i klasowych, a także efekty uczenia się.
Ponadto projekt umożliwił wielu interesariuszom podjęcie decyzji w sprawie polityki i praktyk, które
miały wpływ na ich życie. Prawodawcy prawdopodobnie nauczyli się i doświadczyli wielu perspektyw
związanych z kontrowersyjną kwestią i przekazali swoje umiejętności na temat analizy skutków swoich
decyzji dla grup w niekorzystnej sytuacji przy rozważaniu innych kontrowersyjnych kwestii w przyszłości.
Partnerzy wciąż pozyskują dane, ale jak dotąd wyniki wydają się obiecujące i zadowalające.
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Więcej informacji
https://www.idecide-project.eu/index.php/en/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
projects/eplus-project-details/#project/562184-EPP-12015-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD

Edukacja afektywna i relacyjna w szkole
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Praktyka realizowana na poziomie lokalnym, mająca na celu promowanie edukacji afektywnej w
szkołach poprzez program nauczania i nieformalne metody uczenia się
Zakres: wdrożone w ciągu ostatnich 20 lat w szkole
Grupa docelowa: Szkoły podstawowe i średnie, uczniowie w wieku od 6 do 13 lat, nauczyciele
Partnerzy: Scuola-Città Pestalozzi
Lokalizacja: Włochy

ZAPLECZE
Potrzeba stworzenia szkoły z silnym naciskiem na promowanie i pielęgnowanie wartości demokratycznych,
aby uczniowie w szkole stali się aktywnymi i świadomymi obywatelami demokratycznymi, jest ciągłym
wyzwaniem. W Scuola-Città Pestalozzi nauczyciele postanowili ponad dwie dekady temu rozpocząć
opracowywanie ram (programu nauczania i narzędzi) dla edukacji afektywnej i relacyjnej opartej na
założeniu, że wiedza jest wspierana przez relacje i skuteczny proces uczenia się zależy od tego wsparcia
oraz mają na niego wpływ dobre relacje. Edukację afektywną i relacyjną w szkole realizuje się za pomocą
„laboratoriów”, w których uczniowie są protagonistami (mogą samodzielnie zarządzać swoim czasem),
podczas gdy nauczyciel jest jedynie pomocnikiem doświadczenia, ale nie głównym agentem. Często
organizowane są warsztaty mieszane, w których najstarsi uczniowie zajmują się młodszymi. Projekt ma
stronę internetową, artykuły i filmy dokumentalne o tym, jak uczniowie wchodzą ze sobą w interakcje.

WPŁYW
Podejście to doprowadziło do zwiększenia poziomu rekrutacji, a szkoła jest uznawana za posiadającą
inkluzywne i przyjazne otoczenie dla studentów (w tym tych, którzy napotykają trudności w nauce),
pozwalając im na ujawnienie swoich myśli i uczuć bez osądzania. Ta szansa prowadzi ich do dbania
o innych, radzenia sobie z problemami ze świadomością i stawienia czoła codziennym wyzwaniom z
większą pewnością siebie.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
To innowacyjne podejście do tradycyjnych programów szkolnych kształci uczniów, jak uczyć się w
alternatywny sposób, ponieważ przyczynia się to do ich czucia się i działania jako część społeczności,
część projektu. Czynnikiem sukcesu jest możliwość zajęcia się edukacją emocjonalną na ścieżce
edukacyjnej, biorąc pod uwagę wyzwania związane z wprowadzaniem innowacji w tradycyjnych
programach nauczania.
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TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Projekt może być realizowany w dowolnym kontekście i w każdej szkole, ponieważ zależy od
zaangażowania nauczycieli i ich chęci poprawy i dalszego rozwoju metod nauczania oraz poprawy
procesu uczenia się i środowiska szkolnego dla swoich uczniów.
Więcej informacji
https://www.scuolacittapestalozzi.it/didattica/educazione-affettiva/

POWITALNIK (Welcome Pack)
PODSUMOWANIE
Krótki opis: “Powitalnik” był częścią projektu„ Akcja-Integracja ”mającego na celu przygotowanie polskiego
społeczeństwa do przybycia nowej grupy uchodźców, ułatwiając tym samym proces integracji zarówno nowo
przybyłym, jak i społeczeństwu przyjmującemu. Głównym wsparciem szkoły było organizowanie konferencji,
szkoleń dla nauczycieli, publikacji na temat Syrii i Erytrei, a także spotkań w społeczeństwie przyjmującym
Zakres: W ramach funduszy norweskich w programie Demokracja w działaniu (okres: 2016–)
Grupa docelowa: Dzieci-uchodźcy w Polsce; nauczyciele i wychowawcy
Partnerzy: Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej, Fundacja Sam Dżub Ling oraz Stowarzyszenie Kobiet Łaziszczanki
Lokalizacja: Polska

ZAPLECZE
Grupa uchodźców miała przybyć do Polski w ramach relokacji i porozumień UE. Polskie ośrodki dla
uchodźców nie miały żadnych materiałów, aby przygotować się do pracy z arabskimi dziećmi. Stąd
potrzeba opracowania strategii przyjmowania dzieci uchodźców. „Powitalnik” był wynikiem pomysłu
stworzenia połączonej publikacji w języku polskim i arabskim skierowanej do przyszłych uchodźców
i społeczeństwa przyjmującego, przeznaczonej dla dzieci uchodźców w wieku 5–10 lat, które musiały
przyjechać ze swoimi rodzinami do Polski ( z Syrii i Erytrei) w ramach umów międzynarodowych. Pomysł
na publikację wywodzi się z założenia, że dostarczenie dodatkowych informacji i opublikowanych
materiałów ułatwi proces integracji i pomoże im przezwyciężyć stres i wyzwanie bycia w nowym
środowisku bez wcześniejszej wiedzy. Książka została napisana i poświęcona dzieciom uchodźców, aby
wskazać, że powinni być traktowani i postrzegani jako osoby godne wyjaśnienia sytucji w taki sam
sposób, w jaki są dorośli, szanując ich prawo do wiedzy i zapewniając im poczucie bezpieczeństwa.
Bohaterką książki jest dziewczyna o imieniu Hania, która wprowadza dzieci w swój świat, opowiada o
Polsce, o szkole, o rodzinie, o wakacjach, o tym, jak być bezpiecznym. Odsłania najważniejsze słowa,
uczy i liczy, które pojawiają się w języku polskim, w transkrypcji fonetycznej, i są tłumaczone na język
arabski, aby pomóc dzieciom uchodźców zapoznać się z nowym krajem. Publikacja została pozytywnie
odebrana nie tylko przez dzieci, które mówią po arabsku, ale także przez nauczycieli i wychowawców.
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WPŁYW
Publikacja osiągnęła inny wpływ niż zamierzono na początku. Nie ułatwiło to dzieciom uchodźcom
mówiącym po arabsku przyjeżdżać do Polski (finałowo uchodźcy nie przyjechali do Polski, co było
głównym wyzwaniem dla projektu), miało to jednak znaczący wpływ na naukę i zrozumienie tego, czym
jest integracja. Jest to metodologiczny i merytoryczny przykład tego, jak państwo i społeczeństwo
przyjmujące powinny być przygotowane na przyjęcie uchodźców.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Innowacyjność tego podejścia polega na posiadaniu dwóch grup docelowych: społeczeństwa
przyjmującego i dzieci uchodźców, uznając tym samym i pracując nad tym, iż obie strony potrzebują
narzędzi i praktyk ułatwiających integrację uchodźców w kraju przyjmującym.

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Publikacja jest łatwa do skopiowania i możliwa do odtworzenia w różnych kontekstach.
Więcej informacji
http://dlaziemi.org/pl/akcja-integracja/

Szkoły przyjazne prawom człowieka (Escolas Amigas dos Direitos Humanos)
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Projekt opracowany w ramach Światowego Programu na rzecz Praw Człowieka obecnego w 19
krajach i mający na celu promowanie i zachęcanie społeczności edukacyjnej oraz zachęcanie do aktywnego
uczestnictwa wszystkich jej członków w rozwoju i włączaniu zasad dotyczących praw człowieka wewnątrz
szkoły (a nie tylko konkretna klasa lub program nauczania)
Zakres: Rozpoczęty w grudniu 2004 r. Przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz w Portugalii liczy się od
5 lat wdrożenie
Grupa docelowa: Społeczność szkolna, w tym uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i przywódcy, rodzice
i społeczność lokalna
Partnerzy: Amnesty International Portugalia, szkoły i organizacje społeczności lokalnych
Lokalizacja: Portugalia (oraz 19 innych krajów)
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ZAPLECZE
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka jest skierowana do całej społeczności szkolnej, w tym uczniów,
nauczycieli, personelu szkolnego i liderów, rodziców i społeczności lokalnej. Istnieją cztery wstępnie
zdefiniowane obszary interwencji dla szkół, w których kluczowi aktorzy kompromisują, aby skupić się i
działać: zarządzanie, relacje wewnątrz społeczności szkolnej, programy nauczania i środowisko szkolne
oraz przestrzeń. Prawa człowieka są istotną częścią tych czterech obszarów, a społeczność szkolna
jest zachęcana do uznania jej znaczenia poprzez działania w różnych obszarach (na przykład włączenie
do programów nauczania poprzez rozwój zajęć pozalekcyjnych o tych tematach oraz pozytywne
tłumaczenie szkoła przyjazna prawom człowieka w środowisku i szkołach). W fazie uruchamiania
Amnesty International przedstawia tematy (które tłumaczą powszechne obawy dotyczące tego roku
działań). Następnie szkoły mają autonomię w decydowaniu, które tematy chcą się skupić i rozwijać, w
oparciu o ich potrzeby i możliwości reakcji. Podczas realizacji projektu uczniowie doceniają znaczenie
praw człowieka i uczą się ich obowiązków i praw w społeczeństwie. Rozwijają nowe kompetencje, takie
jak przywództwo, i zachęca się ich do walki o to, w co wierzą, poprzez konstruktywne dyskusje i debaty,
mające na celu wpływanie na społeczność na poziomie lokalnym i globalnym. Kluczową rolę odgrywają
także nauczyciele: mają oni wiele tematów i zachęca się ich do dzielenia się swoimi doświadczeniami
ze studentami. Całe podejście obejmuje wszystkie tematy związane z prawami człowieka, poprzez
dyskusje, teatry, odgrywanie ról i tworzenie klubów, między innymi - każda szkoła jest otwarta na
rozwijanie działań, które najlepiej pasują do ich środowiska i środowiska uczniów jak również promować
integrację studentów ze środowisk defaworyzowanych.

WPŁYW
Istnieje kilka przykładów udoskonaleń i oddziaływań, które można zidentyfikować, większość z nich
dotyczy tematów nękania, osiąganych dzięki działaniom rozwijanym przez heterogeniczną grupę
roboczą. Jednym z przykładów było osiągnięcie zmian w procedurach szkolnych w celu radzenia sobie z
sytuacjami związanymi z zastraszaniem, a także każda szkoła opracowała własny kodeks postępowania
w celu zdefiniowania norm relacji między wszystkimi aktorami.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
W tym projekcie nacisk kładzie się na uczestnictwo młodych ludzi z ich zdolnościami i rozwijanie ich
kompetencji do interwencji, w taki sposób, aby czuli, że są gotowi uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
Ponadto, jeden z głównych problemów związanych z innowacyjnym tłem jest ze zmianą metodologii
nauczania, aby przekształcić ją w podejście bardziej partycypacyjne nie tylko w klasach, ale także w
działaniach na rzecz upodmiotowienia i zaangażowania uczniów.

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Praktyka jest zintegrowana w globalnym i międzynarodowym programie, a jej kontynuacja w czasie
potwierdza jej zrównoważony potencjał. Zainteresowanie uczestników, dostępność materiałów i ich
wykorzystanie przez szkoły zaangażowane w projekt oraz działania peer-to-peer, które są promowane
przez uczniów (działające jako multiplikatory dla młodszych uczniów), są również aspektami, które
odzwierciedlają jej potencjał.
Więcej informacji
https://www.amnistia.pt/eadh-pagina/
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DOIT – Umiejętności przedsiębiorcze dla młodych innowatorów społecznych w
otwartym cyfrowym świecie
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Nowatorski program edukacyjny na rzecz innowacji społecznych i przedsiębiorczości dla dzieci i
nauczycieli, którego celem jest wykorzystanie technologii cyfrowych w otwartym środowisku, aby wyposażyć
dzieci i młodzież w mentalności, narzędzia i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej, aby pomóc
im stać się aktywnymi osobami o zdolności i zaufaniu do pozytywnego społeczeństwa wpływ poprzez
zrównoważone innowacje i tworzenie inkluzywnych środowisk uczenia się, które stanowią podstawę do
zwiększenia przyszłych możliwości zatrudnienia
Zakres: EU Horizon 2020 (okres: 2017-2020). GA Nº: No 770063
Grupa docelowa: Uczniowie szkół podstawowych i średnich (6-16 lat) ze środowisk defaworyzowanych i
obszarów wiejskich, nauczyciele, rodzice, organizacje zajmujące się miejscami pracy, organizacje biznesowe,
decydenci
Partnerzy: Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. (koordynator projektu) oraz dziesięciu innych
partnerów
Lokalizacja: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia, Serbia, Słowenia, Hiszpania

ZAPLECZE
DOIT stworzy środowisko sprzyjające młodym, cyfrowym przedsiębiorcom społecznym i edukacji
innowacyjnej od najmłodszych lat, będzie pielęgnować postawy i umiejętności w zakresie innowacji
u dzieci i młodzieży poprzez produkcje cyfrowe i wiedzę na temat ruchu twórców (zestaw narzędzi i
platforma DOIT oraz materiały dla nauczycieli i moderatorzy), niwelować luki między przestrzeniami
produkcyjnymi, szkołami, kształceniem nauczycieli, edukacją w zakresie przedsiębiorczości i
innowacyjnymi sieciami przedsiębiorców oraz przyczyniają się do tworzenia cyfrowej kultury innowacji
społecznych, wyższego zatrudnienia młodzieży, nowych rynków i nowych miejsc pracy w perspektywie
długoterminowej. Podejście do uczenia się w ramach projektu jest oparte na współpracy i włączeniu
społecznym, wspierając równoległy proces uczenia się uczniów i dorosłych z innowacjami społecznymi
jako kluczowym czynnikiem skupiającym się na współtworzeniu i uczestnictwie.

WPŁYW
Wpływu tego nie można ocenić na tym etapie, ponieważ wyniki nie zostały jeszcze zebrane i
przeanalizowane, ale to innowacyjne podejście sprzyja rozwojowi nieistniejących rozwiązań w ramach
formalnych programów nauczania i środowisk edukacyjnych, umożliwiając bardziej elastyczne i oparte
na współpracy podejście w dziedzinie edukacji.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
DOIT dąży do tego, aby wczesne kształcenie w zakresie przedsiębiorczości dla młodych ludzi było bardziej
oparte na praktyce i skuteczne. Łączy istniejące koncepcje i ma na celu wspieranie wczesnej edukacji
przedsiębiorczej, innowacji społecznych i edukacji twórców, co jest unikalną metodą w formalnym
systemie edukacyjnym. Jedną z jego głównych zalet jest to, że studenci są w centrum innowacyjnego
podejścia DOIT i są zaangażowani w rozwój projektu oraz zapewniają swój punkt widzenia i wkład
w warsztaty, spotkania partnerów i konferencje. Dzięki edukacji dzieci będą mogły wykorzystać swój
pełny potencjał i stać się młodymi innowatorami społecznymi od najmłodszych lat. Co więcej, każda
akcja pilotażowa jest wyjątkowa w zależności od kontekstu / regionu wdrożenia, dostosowując program
do potrzeb edukacyjnych ucznia i tworząc sieci współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi w
celu poprawy podstaw wspólnego uczenia się.
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TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Podejście DOIT może zostać powtórzone, ponieważ mogłoby zostać wdrożone w każdym systemie
edukacyjnym (formalnym lub nieformalnym), ma na celu promowanie innowacji społecznych w
standardowym modelu edukacyjnym w celu wykorzystania możliwości w dziedzinie edukacji; studenci
mogą brać udział w podejściu lub nie; przestrzenie twórców są rzeczywistością, która staje się coraz
bardziej powszechna i powszechna w Europie: są idealnymi kandydatami do rozszerzenia otwartej nauki
i elastycznego podejścia we współpracy z instytucjami edukacyjnymi; tworzenie sieci w społecznościach
szkolnych nie jest czymś nowym: szkoły i inne systemy edukacyjne są gotowe otworzyć swoje drzwi
także na nowe lokalne instytucje, które podzielają ich wspólne cele i zadania.
Więcej informacji
https://www.doit-europe.net/
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REWOLUCYJNY
PROGRAM
NAUCZANIA ORAZ
INNOWACJE
PEDAGOGICZNE
PROMUJĄCE KOMPETENCJE WIELOKULTUROWE
NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
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GEIA CHARA – Grecki program językowy dla obywateli krajów trzecich
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Projekt miał na celu wsparcie procesu integracji obywateli państw trzecich (TCN) do społeczeństa
cypryjskiego poprzez zapewnienie im możliwości nauki języka greckiego, zwiększając tym samym ich zdolności
do integracji społecznej. Program jest specjalnie zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania
studentów TCN. W ramach programu oczekuje się, że uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności językowe,
uczęszczając na lekcje drugiego języka
Zakres: Finansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (90%) i Republikę Cypryjską (10%) (Okres: 2016
–2018)
Grupa docelowa: Osoby niepełnoletnie z krajów trzecich
Partnerzy: Cyprus Pedagogical Institute, CARDET, INNOVADE
Lokalizacja: Cypr

ZAPLECZE
Filozofia rozwoju materiału w ramach projektu „GEIA CHARA” opierała się na powszechnie akceptowanym
poglądzie społeczności badawczej i akademickiej, że uczniowie często napotykają trudności językowe,
gdy proszeni są o opracowanie języka akademickiego w swoim środowisku szkolnym. W szczególności
nowo przybyli ,w cypryjskim kontekście szkolnym, mogli nie zrozumieć w pełni normy szkolnej oraz
praktyk społecznych i akademickich, które powinny być przestrzegane. Rola nauczyciela jest istotna dla
udanego wdrożenia projektu. Z tego powodu szczególny nacisk położono na ciągłe wsparcie nauczycieli
podczas realizacji. Obszar wsparcia jest związany z opracowaniem materiałów pomocniczych, które
mogą być wykorzystywane podczas kursów języka greckiego. W szczególności materiały i lekcje,
które zostały stworzone, są redagowane przez zespół naukowy z udziałem naukowców i naukowców
z doświadczeniem w opracowywaniu programów edukacyjnych i nauczaniu języka greckiego jako
drugiego / obcego języka dla młodych uczniów.

WPŁYW
Projekt, którego celem jest zwiększenie integracji dzieci TCN w szkole i ogólnie w społeczeństwie
cypryjskim, został wdrożony na poziomie lokalnym. Większość uczestników oceniła swoje ogólne
zadowolenie ze skali Likerta i wyrazili zadowolenie z ogólnej wydajności i korzyści programu, osiągając
82%.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Platforma cyfrowa oferuje wiele gier online, które zostały zaprojektowane i opracowane z uwzględnieniem
podejść pedagogicznych odpowiednich do programów nauczania języków oraz są bezpłatne. Mogą być
używane podczas kursów językowych, przez nauczycieli i przez samych studentów.
Ponadto mogą wspierać zajęcia pozalekcyjne, ponieważ pozwalają uczniom bawić się i uczyć poprzez
zabawę.
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TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Program jest realizowany przez Instytut Pedagogiczny Cypru, we współpracy z Departamentem
Edukacji Podstawowej, Centrum Badawczym CARDET i firmą doradczą INNOVADE, a finansowany
jest przez Fundusz Migracji i Azylu na rzecz Integracji Republiki Cypryjskiej. Program jest specjalnie
zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania studentów TCN.
Więcej informacji
http://www.geiaxara.eu/en

Podejście do edukacji włączającej -> Jednostki kształcenia warstwowego
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Metoda nauczania wprowadzona po raz pierwszy dla studentów zagranicznych w celu wsparcia ich
w nauce języka włoskiego, a następnie przetłumaczona na różne moduły powiązane z innymi przedmiotami i
dla innych uczniów doświadczających różnych trudności
Zakres: Wdrażany w różnych kontekstach od 2005 roku
Grupa docelowa: Szkoły średnie, uczniowie ze środowisk defaworyzowanych, nauczyciele.
Lokalizacja: Włochy

ZAPLECZE
Metoda została wdrożona na poziomie krajowym, przeprowadzono szkolenia na określone tematy w
różnych miastach i szkołach. Podejście to ma na celu stworzenie jednostek uczenia się według uczniów,
ponieważ należy stosować zróżnicowaną technikę nauczania, która pozwala na zaangażowanie
wszystkich uczniów, nie pozostawiając nikogo za sobą. Materiały są konstruowane w różny sposób w
zależności od potrzeb uczniów i kontekstu. Jest to jedna z głównych korzyści podejścia warstwowego,
jak zwykle podręczniki stosowane w szkołach opierają się na standardowym ujednoliconym programie
nauczania, pomijając indywidualne potrzeby i sposoby uczenia się różnych uczniów. Aby uzyskać
maksymalny efekt i wyniki, liczba uczniów w klasie musi być ograniczona do 20.
Informacje zwrotne zawsze były pozytywne, ponieważ nauczyciele są naprawdę zadowoleni z tego
innowacyjnego podejścia. Jednak głównym wyzwaniem pozostaje przyjęcie tej metodologii na szerszą
skalę, ponieważ wymaga przemyślenia i dostosowania całego programu i procesu uczenia się, a wielu
nauczycieli nie chce inwestować czasu i wysiłków, aby to zrobić. Dlatego też zaangażowanie nauczycieli
i zaangażowanie ich we wdrażanie było główną przeszkodą

WPŁYW
Obecnie jest to jedno z najlepszych narzędzi, które pozwala każdemu osiągnąć określony poziom
kompetencji zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Wpływ jest wymierny do pewnego momentu,
ponieważ wielu nauczycieli doświadcza go przez określony czas. Rozpoczyna się kolejny czteroletni
projekt, który pozwala na lepszy przegląd i zrozumienie wpływu takiego podejścia. Zostały
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zaprojektowane jednostki nauczania języka włoskiego, nauki, historii, geografii (zarówno dla szkół
średnich, jak i średnich); Matematyka, język włoski, historia, nauka (dla szkoły podstawowej) i jednostka
do nauki języka angielskiego.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Opracowanie różnych tekstów i modułów uczenia się odpowiadających konkretnym potrzebom
poszczególnych uczniów zgodnie z ich pochodzeniem, szczególnymi sposobami uczenia się i problemami,
z którymi się borykają. Jest to przeciwieństwo standardowego zunifikowanego systemu dostarczania
wiedzy bez względu na indywidualnego ucznia.

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Trwałość i wdrożenie metody zależą od zaangażowania, inicjatywy i motywacji nauczycieli. Powinni
być gotowi do wysiłku i poświęcenia czasu na dostosowanie obecnego standardu do tradycyjnego
programu nauczania, aby zaspokoić specyficzne potrzeby swoich uczniów.

Raszyńska School
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Program szkolny i procedury zapewniające pionierski program nauczania i innowacje pedagogiczne
w celu promowania wielokulturowych kompetencji nauczycieli i uczniów oraz wspierania szkoły w przyjęciu
całościowego podejścia do całej szkoły w celu zaspokojenia potrzeb uczniów migrantów i uchodźców
Zakres: Wdrożone w ostatnich latach
Grupa docelowa: Szkoły podstawowe i średnie, uczniowie-migranci, nauczyciele, dyrektorzy szkół
Partnerzy: Raszynska Community School
Lokalizacja: Polska

ZAPLECZE
Aby powitać, pomieścić i ułatwić proces integracji dzieci uchodźców uczęszczających do szkoły,
pracownicy szkoły wdrożyli zestaw procedur, które obejmują: 1) opracowanie innowacyjnego
systemu w edukacji globalnej jako interdyscyplinarnego, międzysektorowego programu angażującego
wszystkich uczniów; 2) zapewnienie zestawów powitalnych (powitalnik) dla dzieci migrantów; 3)
ustalanie przygotowawczych zajęć adaptacyjnych, podczas których dzieci mogłyby skupić się na
swoich umiejętnościach językowych i adaptacji do polskiej kultury, a jednocześnie integrować się ze
społecznością szkolną; 4) wprowadzenie przydziału pracy zespołowej do projektu z konkretnym celem
wspierania integracji i integracji, zamiast tradycyjnych dni i festiwali różnorodności kulturowej; oraz 5)
mentoring i korepetycje dla dzieci migrantów.
Innym ważnym aspektem pracy szkoły jest ich ogólny nacisk na innowacje. Raszyńska jest szkołą
społeczną i dlatego cieszy się pewnymi swobodami w porównaniu do szkół publicznych w Polsce w
zakresie działań i podejść wykorzystywanych do pracy z uczniami. To całościowe podejście integracyjne
zostało wdrożone na poziomie lokalnym tylko w jednej szkole. Szkoła nieustannie pracuje nad ulepszeniem
swojego programu i pomysłów. Szkoła promuje silne relacje ze społecznością absolwentów, w tym
studentów-uchodźców, i uważnie śledzi ich postępy.
.
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WPŁYW
Program Szkoły Raszyńska sprzyja wielokulturowemu zrozumieniu i rozwija krytyczne umiejętności
komunikacji międzykulturowej poprzez wdrożenie praktycznego podejścia do pracy z różnymi grupami
studentów i zachęcanie do ich wspólnej współpracy. Szkoła koncentruje się na wspieraniu sprzyjającego
włączeniu środowiska, a także promowaniu dobrego samopoczucia i komfortu uczniów, a nie tylko
skupieniu się na ich osiągnięciach naukowych. Ta praktyka jest przydatna głównie jako inspiracja,
ponieważ trudno ją całkowicie powtórzyć. Można ją jednak wykorzystać do pokazania postępów, jakie
szkoły mogą poczynić, gdy zobowiążą się do wartości integracji, współpracy, różnorodności, dobrobytu
uczniów.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Niektóre z czynników sukcesu wdrożenia tego podejścia to wsparcie finansowe (jest to szkoła społeczna),
udział zmotywowanych i przeszkolonych pracowników (celowa strategia zatrudniania), perspektywa
długoterminowa (jest to proces zaprojektowany i wdrożony w kurs od lat) i zaangażowanie liderów
(praktyki są zachęcane przez liderów szkoły, którzy tworzą inkluzywny klimat szkoły zaangażowanej w
różnorodność).

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Programy Szkoły Społecznej Raszyńska były wielokrotnie prezentowane jako najlepsze praktyki i
powtarzane przez inne instytucje. Aby jednak można było powielać najlepsze praktyki, należy je
dostosować do zasobów i struktury szkół publicznych.

Szkoła drugiej szansy (Escola de Segunda Oportunidade)
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Szkoła drugiej szansy w Matosinhos w Portugalii oferuje unikalny program edukacyjny i szkoleniowy
umożliwiający uczniom zaprojektowanie własnego planu treningowego, który obejmuje szkolenie zawodowe,
szkolenie artystyczne, rozwój osobisty i społeczny oraz wsparcie edukacyjne
Zakres: Projekt rozpoczęty w 2008 r. Przez AE20, członka Europejskiego Stowarzyszenia Miast, Instytucji i
Szkół Drugiej Szansy (E2OM)
Grupa docelowa: Młodzi ludzie, w wieku od 15 do 25 lat, którzy przerwali naukę na wczesnym etapie
Partnerzy: Gmina i kilku lokalnych aktorów
Lokalizacja: Portugalia
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ZAPLECZE
Projekt zrodził się z potrzeby oferowania innowacyjnych i dokładnych odpowiedzi na istniejące
problemy systemu edukacji: porzucanie szkoły i niskie kwalifikacje u młodych ludzi, które skutkują
wykluczeniem społecznym i brakiem kompetencji społecznych. Portugalia ma jeden z najwyższych
wskaźników opuszczania szkoły i niskich kwalifikacji w Europie. Główny nacisk kładzie się na potencjał
poszczególnych osób, a nie na program nauczania, a ostatecznym celem jest umożliwienie uczniom
zaspokojenia ich potencjału, odniesienie sukcesu na ścieżkach uczenia się i wejście na rynek pracy z
pewnością. Szkolenie zawodowe i rozwój ścieżek uczenia się przez całe życie są podstawą tego projektu,
który łączy nabywanie i rozwijanie podstawowych kompetencji i umiejętności z potrzebami realnego
świata (poprzez szkolenia praktyczne, doświadczenia kontekstowe i wykorzystanie nowych technologii)
i artystycznego podejście. Część Indywidualnego Planu Treningowego to zbiór warsztatów w ciągu dnia
w czterech głównych obszarach: i) Szkolenie zawodowe w zakresie gotowania, szycia i kreatywności,
stolarstwa i energii elektrycznej, informatyki, ii) Edukacji artystycznej w teatrze, muzyce, tańcu, sztukach
wizualnych, iii) Rozwój osobisty i społeczny, wsparcie edukacyjne i interwencja psychospołeczna oraz
iv) Wsparcie certyfikacji klasy szóstej i dziewiątej. Studenci są również zapraszani do udziału w kilku
działaniach związanych ze sportem, kulturą, edukacją zdrowotną, higieną i bezpieczeństwem oraz
wizytami w terenie (w tym wizyty międzynarodowe, ponieważ uczniowie są zachęcani do udziału w
inicjatywach podobnych do E2OM w innych krajach, będących częścią sieci drugiej szansy Szkoły).

WPŁYW
Program ten staje się częścią oficjalnego systemu edukacji narodowej w Portugalii i jest uznawany
za model odniesienia przez różne badania europejskie, co samo w sobie jest wyraźnym wskaźnikiem
pozytywnego wpływu E2OM na studentów i społeczność. W rzeczywistości w trakcie jego trwania
E2OM był badany w celu określenia wpływu jego praktyk. Przeprowadzona analiza pokazuje, że
odsetek osób porzucających naukę w E2OM wynosi około 10–15% (liczba, którą należy umieścić w
perspektywie ze względu na specyfikę zaangażowanych celów) oraz że około 70% uczniów kończy
certyfikację.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Innowacyjny aspekt projektu jest związany z całym opracowanym programem, nazwanym Education
and Change, który wspiera nie tylko szkołę, ale także koncentruje się na osobistej reorganizacji i
rozwiązywaniu problemów w życiu uczniów. W tym procesie młodzi ludzie aktywnie uczestniczą i są
związani ze wsparciem - są zaangażowani we wszystkie etapy. Ponadto, dzięki działaniom rozwijanym
z młodymi ludźmi na wczesnych przerwach w pracy, E20M jest również zaangażowany w wspieranie
rozwoju zawodowego i szkoleń oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej z organizacjami
krajowymi i zagranicznymi. Ta ostatnia cecha przekłada się na fakt, że szkoła drugiej szansy jest
projektem realizowanym lokalnie (Matosinhos, Portugalia), ale także na arenie międzynarodowej
(poprzez członkostwo w E2C), zbudowanym na współpracy między trzema podmiotami (AE2O, gmina
Matosinhos i regionalny kierunek dla edukacji na północy) i zaangażowanie kilku partnerów.
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TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Powielanie tej praktyki w innych szkołach jest możliwe i może być operacjonalizowane w celu sprostania
nowym wyzwaniom, takim jak nowe sposoby certyfikacji; silne i długotrwałe programy współpracy
między różnymi podmiotami systemu edukacyjnego; opracowanie narzędzi, które umożliwiają
identyfikację i monitorowanie uczniów, którzy mogą najbardziej skorzystać z tych procesów uczenia
się; oraz szkolenia i zdolności nauczycieli i personelu.
Więcej informacji
http://www.segundaoportunidade.com/

OSOS – Otwarte szkoły dla otwartych społeczeństw
PODSUMOWANIE
Krótki opis: Projekt miał na celu zintegrowanie kluczowych zasad i charakterystyk scenariusza ponownej nauki
z holistycznym podejściem, które ułatwi wprowadzenie otwartej kultury szkolnej w obecnych warunkach
szkolnych poprzez wdrożenie otwartego modelu szkolnego, działania pilotażowe w 100 szkołach w 10
europejskich krajach partnerskich.
Zakres: EU Horizon 2020 (Okres: 2017-2020). GA Nº 741572.
Grupa docelowa: Uczniowie szkół podstawowych i średnich (6-16 lat) ze środowisk defaworyzowanych i
obszarów wiejskich, nauczyciele, rodzice, organizacje zajmujące się miejscami pracy, organizacje biznesowe,
decydenci
Partnerzy: Ellinogermaniki Agogi (koordynator projektu) i osiemnastu kolejnych partnerów
Lokalizacja: Grecja, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Bułgaria, Włochy, Francja, Portugalia, Irlandia,
Izrael, Australia i USA

ZAPLECZE
W ramach projektu OSOS przewiduje się całościowe podejście do innowacji, wdrażając na dużą skalę
proces, który ułatwi transformację szkół w innowacyjne ekosystemy, działając jako centrum nauki w
którym przywódcy, nauczyciele, uczniowie i społeczność lokalna dzielą odpowiedzialność i propozycje
rozwiązań, z których wszyscy korzystają dzięki zwiększeniu kapitału naukowego swoich społeczności
i rozwojowi odpowiedzialnego obywatelstwa. Działania edukacyjne OSOS przewidziane w modelu
otwartej edukacji zostaną wdrożone z uwzględnieniem zasad odpowiedzialnego badania i innowacji (RRI)
w klasach naukowych uczestniczących szkół. Aby Otwarta Szkoła mogła wspierać i propagować zasady
RRI, będzie musiała świadomie instytucjonalizować odpowiedzialne praktyki i łączyć je z potrzebami
społecznymi społeczności lokalnej. Ogólny cel OSOS (poprzez wdrożenie metod uczenia się i opartych
na projektach) polega na wykazaniu przejścia od studentów jako konsumentów do studentów jako
twórców treści.
Ponadto proces powinien obejmować udział wszystkich zainteresowanych stron, które mogą dzielić
odpowiedzialność za uczenie się uczniów. Jest to w większości prawdziwe, ponieważ Otwarta Szkoła
musi dać wszystkim aktorom możliwość współtworzenia procesów zmian.
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WPŁYW
Faza wdrożenia / eksperymentalna zostanie omówiona na poziomie międzynarodowym w 10 krajach,
w każdym kraju zaangażowanych będzie 100 szkół, osiągając łączną liczbę 1000 ośrodków szkolnych
OSOS. Zespół projektowy skupił się na ocenie zmian organizacyjnych, które są kluczowe dla wdrożenia
podejść otwartych, opartych na zasadach RRI. Ramy oceny OSOS badają trwałość i opłacalność
proponowanych podejść w celu poinformowania zainteresowanych stron na poziomie polityki o
niezbędnych inwestycjach.
Aby zmierzyć zmianę organizacyjną i integrację RRI, zespół OSOS Assessment Team opracował narzędzie
do samodzielnej refleksji, które opiera się na 3 poziomach: zarządzanie, proces i rozwój zawodowy
nauczycieli. Ocena zrównoważonego rozwoju podejścia OSOS zostanie zrealizowana poprzez zebranie
danych i przeprowadzenie analizy ekonomicznych i kulturowych parametrów związanych z transformacją
szkoły i zaangażowaniem zewnętrznych interesariuszy.

CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI/ SUKCESU
Wykorzystując mocne strony scenariuszy szkoleniowych OECD i wdrażając sprawdzone podejście do
wprowadzania innowacji do szkół, konsorcjum OSOS ma na celu zademonstrowanie, w jaki sposób
szkoły mogą stać się inkubatorami poszukiwań i wynalazków oraz akceleratorami innowacji w swoich
lokalnych społeczności. Projekt OSOS będzie opisywał i wdrażał na szeroką skalę proces, który ułatwi
transformację szkół w innowacyjne ekosystemy, działając jako strona nauki, za którą dyrektorzy,
nauczyciele, uczniowie i społeczność lokalna wspólnie ponoszą odpowiedzialność, autorytet i z którego
wszyscy korzystają poprzez zwiększenie kapitału naukowego ich społeczności i rozwój odpowiedzialnego
i integracyjnego obywatelstwa.

TRWAŁOŚĆ/ POWTARZALNOŚĆ
Model OSOS Open Schooling kładzie nacisk na tworzenie realnych zmian w struktuach szkolnych, które
trwają i z czasem się rozwijają. Jest on oparty na licznych inicjatywach krajowych i międzynarodowych
i stanowi wyjątkowe źródło reformy szkolnej w kierunku bardziej efektywnego środowiska szkolnego.
Więcej informacji
https://www.openschools.eu/
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WNIOSKI
Głównymi cechami tych praktyk było to, że są one
skierowane głównie do studentów ze środowisk
migracyjnych lub społecznie niekorzystnych
ekonomicznie. Niektóre z nowych podejść
dowiodły, że wykorzystanie technologii i narzędzi
cyfrowych może pozytywnie przyczynić się do
stworzenia i utrzymania integracyjnego środowiska
w szkołach, ponieważ są one elastyczne i atrakcyjne
dla młodych ludzi.
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Ponadto najczęściej spotykanymi wyzwaniami były brak inicjatywy
i motywacji wśród nauczycieli lub odpowiednich zainteresowanych
stron w celu wdrożenia wszelkich innowacyjnych narzędzi i podejść
poza konwencjonalnym programem edukacyjnym. Co więcej,
okazało się, że im więcej swobody ma szkoła w odniesieniu do
ich programu i działań, tym bardziej i nowocześniej wdrażane są
innowacyjne narzędzia. Dlatego jednym z głównych problemów,
które wymagają rozwiązania, jest włączenie nowych metod i
praktyk do już ustalonych tradycyjnych programów nauczania. Co
więcej, jednym z głównych wyzwań dla szkół jest czas potrzebny
na wdrożenie metodologii, ponieważ wszystko powinno być
wykonane w ciągu roku szkolnego.
Należy również wspomnieć, że jednym z kluczowych czynników
wspólnych najlepszych praktyk jest ich zdolność do adaptacji w
różnych kontekstach, co zwiększa wpływ na integrację społeczną
w różnych krajach.
Fundamentalna jest współpraca między różnymi zaangażowanymi
podmiotami, zwłaszcza w zakresie instytucji publicznych, które
mogą działać na poziomie polityki.
Wreszcie, najlepsze praktyki mogą służyć jako podstawa do
dalszego opracowania i rozwoju, aby zapewnić kompleksowe ramy
dla innowacji i ulepszeń. Ponadto wyżej wymienione najlepsze
praktyki zostały zrealizowane głównie na poziomie lokalnym i
na zasadzie projektu, stąd brak całościowego, kompleksowego
systemu, który jest włączony w cały cykl edukacyjny nie tylko na czas
projektu. W związku z tym te najlepsze praktyki, które zapewniają
różnorodne narzędzia wdrażane w różnych kontekstach, mogą
stać się podstawą dalszego rozwijania bardziej kompleksowego
podejścia do całej szkoły, obejmującego cały program edukacyjny,
a nie skupiającego się tylko na określonej grupie w konkretnej
szkole dla konkretnego momentu.
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ZALECENIA
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POPRAWA
EDUKACJI JAKOŚCI
HOLISTYCZNE
PODEJŚCIA
EDUKACYJNE

Środowisko wychowawcze powinno promować te same wartości, do których rozpowszechnienia dążą
współczesne społeczeństwa w celu uwrażliwienia obywateli na podstawowe wartości demokratyczne
UE. Systemy edukacyjne powinny uznawać wspólny cel społeczny w kształceniu młodych ludzi nie
jako uczących się (pod względem osiągnięć akademickich), ale jako obywateli społeczeństwa, w którym
żyją. Szkoły skupiające się na pielęgnowaniu wartości demokratycznych pozwalają uczniom w szkole
stać się aktywnymi i świadomymi obywatelami demokratycznymi (np. „Affective Education at School”,
Włochy). Zajęcie się prywatnym i społecznym wymiarem młodych ludzi jest ważne dla dzisiejszego
i jutrzejszego społeczeństwa, aby przygotować uczniów do stania się aktywnymi członkami i
szanującymi propagatorami praw innych osób (np. „Szkoły przyjazne prawom człowieka”, Portugalia).
To holistyczne podejście do edukacji w społeczeństwie szkolnym odgrywa kluczową rolę jako strategia
prewencyjna odchyleń behawioralnych wśród młodych ludzi (dyskryminacja, zastraszanie i epizody
nękania przez Internet itp.)

DODANIE
RÓŻNORODNOŚĆI I
PLURALIZMU

Systemy edukacyjne nie są przygotowane pod społeczeństwo, w którym różnorodność i pluralizm
są kwestiami, które stają się coraz bardziej znane. Ograniczanie wykluczenia społecznego młodych
ludzi jest priorytetem w klasach zawsze bardziej zróżnicowanych. Zajęto się kilkoma praktykami, aby
„przygotować” szkoły do przyjmowania zagranicznych studentów (zwłaszcza obywateli państw trzecich),
opracowując strategię, aby powitać ich i ułatwić ich integrację zarówno w systemach edukacyjnych, jak
i społecznych (np. Welcome Pack - POWITALNIK). Głównym celem było zapewnienie pionierskiego
programu nauczania i innowacji pedagogicznych w celu promowania kompetencji wielokulturowych
nauczycieli i uczniów (np. „Szkoła Raszyńska”, Polska). Szkoła dzisiejsza i jutra jest miejscem wielorakiego
uczenia się i ta różnorodność nie jest odzwierciedlona ani przyjęta przez tradycyjne podejścia i przyjęte
metodologie, zagrażające sukcesowi edukacyjnemu wszystkich. Nadal istnieją grupy mniejszościowe,
które mają tendencję do gwałtownego opuszczania swojej ścieżki edukacyjnej lub mają większe
trudności z osiągnięciem swojego potencjału edukacyjnego. Celem jest podkreślenie wartości dodanej
tych różnorodnych i mnogich ustawień, które mamy dzisiaj (np. „REEI”, Portugalia).

TECHNOLOGIA DLA
WSPARCIA

Poprawa doświadczeń edukacyjnych młodych ludzi i zapewnienie im procesu uczenia się przez całe
życie jest jednym z głównych wyzwań, którego należy podjąć w dziedzinie edukacji. Walka z ESL jest
nadal priorytetem w różnych krajach europejskich (np. W Polsce). Można odwrócić tę tendencję, dając
drugą szansę, dla tych którzy zdecydowali się zmienić decyzje odejścia i powrócić ponownie, czując się
częścią otwartych ram edukacyjnych (np. „Druga szansa na szkołę”, Portugalia). Niezwykle ważne jest,
aby oferta edukacyjna była aktualizowana zgodnie z szybko zmieniającym się zapotrzebowaniem na
naukę, dopasowując się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Różnych trudności w uczeniu się nie
można pokonać standardowym podejściem pedagogicznym, ale należy zdefiniować spersonalizowane
ścieżki nauczania (np. „Stratified Teaching Unit”, Włochy).

Obecnie w Europie istnieje wiele inicjatyw reformujących edukację w dziedzinie nauczania i na
poziomie polityki, które mają na celu zwiększenie skuteczności szkół i zapewnienie uczniom edukacji
przygotowującej ich do życia w XXI wieku. Szkoły są proszone o podniesienie jakości edukacji,
poprzez zapewnienie większej liczby uczniów, niż w przeszłości, zaawansowanych umiejętności
oraz umiejętność elastycznego myślenia i rozwiązywania problemów w zależności od zmieniającego
się zapotrzebowania społeczeństwa dzięki wprowadzeniu technologii (np. „DOIT”, Europejski /
międzynarodowy). Te inicjatywy reform rozpościerają się niczym wachlarz od programów do tworzenia
portali edukacyjnych, oferowania nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego, rutynowego
wprowadzania urządzeń cyfrowych / technologicznych w ręce wszystkich uczniów (np. „IDecide”,
Cypr), przebudowy i przebudowy, na szerszym poziomie środowiska edukacyjne, które inspirują
wszystkich młodych ludzi do odblokowywania ukrytych talentów i osiągania ich pełnego potencjału
(np. „Otwarte szkoły dla otwartych społeczeństw”, europejskie / międzynarodowe). Zapewnienie
dostępu i równej dostępności placówek edukacyjnych i zasobów dla młodych ludzi w najbardziej
niekorzystnej sytuacji jest możliwe w ramach filozofii innowacji społecznych faworyzującej podejście
oparte na współpracy, włączające i elastyczne (np. „Nemesis”, europejski / międzynarodowy).
WNIOSKI WYCIĄGNIĘTE Z BENCHMARKU
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