BOLETIM INFORMATIVO #3
EVENTOS SOCI@LL
Durante o mês de setembro, os parceiros encontraram-se em Florença para a terceira
reunião do consórcio e planearam a próxima fase do projeto, associada ao teste dos
recursos SOCI@LL em contexto real. Esta reunião, organizada pela OXFAM Itália, juntou
participantes das 15 organizações parceiras e foi organizada em conjunto com dois
programas de capacitação para escolas (diretores e professore) e autoridades locais. Estes
cursos tiveram como objetivo apoiar a implementação dos kits de ferramentas
desenvolvidos. Os três kits em questão, serão apresentados e divulgados em eventos de
lançamento que ocorrerão durante o mês de outubro no Chipre, Itália, Polónia e Portugal.
Se quiser saber mais sobre este evento, por favor contacte-nos.

DESCUBRA E TESTE AS FERRAMENTAS SOCI@LL PARA AS ESCOLAS
Dois dos kits de ferramentas desenvolvidos serão testados nas cinco escolas que
compõem a parceria SOCI@LL e em outras escolas interessadas em testar os recursos
do projeto, disponíveis em grego, inglês, italiano, polaco e português. Esta fase de
validação será realizada durante o ano letivo de 2019/2020 e cobrirá o kit de
ferramentas para diretores escolares (composto por linhas de orientação para uma
escola inclusiva, uma abordagem passo-a-passo para a organização das semanas
SOCI@LL e uma série atividades para a comunidade escolar). Incluirá também o kit de
ferramentas para professores (composto por linhas orientadoras para salas de aula
inclusivas, um manual para a educação para a cidadania e um dossiê para professores
com materiais de apoio). A fase de teste será suportada pelo hub online do projeto
(www.lab-social.eu).

PONHA EM PRÁTICA E PARTICIPE NUM LABORATÓRIO DEDICADO À INCLUSÃO SOCIAL E
À EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA SUA COMUNIDADE
O terceiro kit de ferramentas, também disponível em cinco idiomas (grego, inglês, italiano, polaco e português)
dirige-se a autoridades locais e integra uma metodologia passo-a-passo que orientar a criação, dinamização e
manutenção de laboratórios sociais. A nível operacional, estes laboratórios são comunidades de atores locais que
trabalham em conjunto com o objetivo de: 1) definir desafios locais/regionais ou nacionais relevantes,
relacionados com a inclusão social e educação inclusiva; 2) envolver as partes interessadas em gerar mudanças
positivas; 3) desenhar protótipos de soluções, utilizando abordagens de cocriação, 4) testar as soluções em
contexto real e 5) recolher resultados e transferir lições aprendidas, reiniciando o processo com um novo desafio
ou novas soluções. Os cinco municípios da parceria vão alavancar laboratórios sociais a nível local (Matosinhos PT; Palermo - IT; Florença - IT; Ząbki - PL e Agios Athanasios - CY). Os atores locais, ativos nas áreas de educação e
inclusão social, são convidados a participar nesses laboratórios. Contacte-nos para saber mais!
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