ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #1
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCI@LL
Τον Μάρτιο του 2018 το έργο SOCI@LL πήγε στις Βρυξέλλες και
παρακολούθησε τη συνάντηση των συντονιστών που πραγματοποίησε
η EACEA. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να αναγνωριστούν
περισσότερα παρόμοια έργα, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το
πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3 (αφιερωμένη
στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων πολιτικής στον τομέα της
κοινωνικής ένταξης και μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας). Επίσης, τον Μάρτιο, οι εταίροι συναντήθηκαν
αυτοπροσώπως για πρώτη φορά στο Matosinhos της Πορτογαλίας.
Αυτή η εναρκτήρια συνάντηση επέτρεψε στους εταίρους να
τελειοποιήσουν το πρόγραμμα εργασίας για τους επόμενους μήνες, να
συν-καθορίσουν βασικές έννοιες και να μοιραστούν εμπειρίες μέσω
συνεδριών μάθησης από ομοτίμους προσκεκλημένους.

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
Το πρώτο από τα πέντε βήματα του έργου SOCI@LL ξεκίνησε. Οι
εταίροι εργάζονται σκληρά για να δημιουργήσουν ένα στέρεο
θεμέλιο της κοινής γνώσης σχετικά με την κατάσταση και τις
ανάγκες της ομάδας στόχου. Αυτό το βήμα βασίζεται σε διάφορες
ερευνητικές και επιτόπιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων
ερωτηματολογίων σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και διευθυντές
σχολείων, συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες στους τομείς της
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης και ομάδες εστίασης με
βασικούς συντελεστές από τη σχολική κοινότητα και με άλλους
σχετικούς φορείς. Οι δραστηριότητες αυτές θα υλοποιηθούν σε
όλες τις χώρες της εταιρικής σχέσης, με τα δίκτυα τεχνικών και
επιστημονικών συνεργατών, τοπικών αρχών και σχολείων να
ενεργοποιούνται για την εμπλοκή και συμμετοχή βασικών
φορέων..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Στρατηγικές, Εργαλεία και
μέθοδοι για τη δημιουργία και τη διατήρηση ανοικτών εταιρικών
σχέσεων" διοργανώθηκε μαζί με τη δεύτερη συνάντηση του έργου (τον
Οκτώβριο του 2018, στη Λευκωσία, Κύπρος). Σε αυτό τη συνάντηση
συμμετείχαν οργανώσεις κοινοπραξιών που εκπροσωπούσαν σχολεία
και τοπικές αρχές με στόχο την υποστήριξη της λειτουργείας των
ανοικτών κοινωνικών δικτύων. Αυτές οι συνεργασίες απευθύνονται
στους συνεργάτες του έργου SOCI@LL, συμπεριλαμβανομένων των
σχολείων, των τοπικών αρχών και των σχετικών φορέων της κοινότητας
που ενδιαφέρονται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο για την προώθηση
αλλαγών υπέρ της κοινωνικής ένταξης μέσω της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας.
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