
   

NEWSLETTER #3 

Projekt SOCI@LL jest realizowany w ramach Akcji 3. Wsparcie w reformowaniu polityk 

(włączenie społeczne poprzez edukację, szkolenia i młodzież) programu Erasmus plus. 

Projekt (592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) został sfinansowany przy 

wsparciu Komisji Europejskiej. Ten dokument odzwierciedla jedynie poglądy autora, 

a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nim informacje. 

ZREALIZOWANE I PLANOWANE WYDARZENIA SOCI @LL  
We wrześniu partnerzy spotkali się we Florencji na trzecim spotkaniu konsorcjum 
i Zaplanowali kolejny etap projektu związany z pilotowaniem zasobów SOCI@LL 
w  zeczywistych warunkach. Spotkanie, którego gospodarzem był OXFAM z Włoch, 
zgromadziło uczestników z 15 organizacji partnerskich i zostało zorganizowane wraz 
z  dwoma programami zwiększania wydajności skierowanymi do szkół (dyrektorów szkół 
i nauczycieli) oraz władz lokalnych. Kursy te miały na celu wsparcie partnerów we 
wdrażaniu zestawów narzędzi opracowanych w ramach projektu. Trzy zestawy narzędzi, 
które są teraz gotowe do testowania, zostaną zaprezentowane i rozpowszechnione 
podczas imprez na Cyprze, we Włoszech, w Polsce i Portugalii w październiku. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, kiedy wydarzenie będzie organizowane 
w  Twoim kraju, proszę skontaktuj się z nami..  

ODKRYJ I PRZETESTUJ ZESTAW NARZĘDZI SOCI@LL DLA SZKÓŁ 
Dwa zestawy narzędzi zostaną przetestowane w pięciu szkołach wchodzących w skład 
partnerstwa SOCI@LL i innych zainteresowanych szkołach, które chcą pilotować 
zasoby projektu, które są dostępne w języku angielskim, greckim, włoskim, polskim i 
portugalskim. Test zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 i obejmie 
zestaw narzędzi dla dyrektorów szkół (składający się z  wytycznych dla szkoły 
włączającej, szczegółowego podejścia do organizacji tygodni SOCI@LL i szeregu 
pomysłów na możliwe działania do zrealizowania ze społecznością szkolną), a także 
zestaw narzędzi dla nauczycieli (składający się z wytycznych dla klas włączających, 
podręcznika do wykorzystania w salach lekcyjnych i poruszającego tematy związane 
z edukacją obywatelską oraz dokumentacji dla nauczycieli z materiałami 
wspierającymi wdrożenie instrukcji). Test obu zestawów narzędzi będzie obsługiwany 
przez centrum online (www.lab-social.eu). 

ZAINICJUJ LUB BĄDŹ CZĘŚCIĄ LABORATORIUM DEDYKOWANEGO DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 
I EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI 
Trzeci zestaw narzędzi, dostępny również w pięciu językach (angielskim, greckim, włoskim, polskim i portugalskim), 
jest skierowany do władz lokalnych i odpowiada metodologii “krok po kroku”, która będzie kierować tworzeniem, 
dynamizacją i utrzymaniem laboratoriów społecznych. Na poziomie operacyjnym laboratoria te są społecznościami 
lokalnych podmiotów współpracujących w celu: 1) określeniE odpowiednich lokalnych/ regionalnych lub 
krajowych wyzwań związanych z integracją społeczną i edukacją włączającą, 2) angażowanie interesariuszy 
zainteresowanych generowaniem pozytywnych zmian, 3) prototypowanie rozwiązań wykorzystujących 
współdziałanie i podejście projektowe, 4) rozwiązania testowe uzgodnione w rzeczywistych warunkach i 5) 
zbieranie wyników i przekazywanie lekcji uczenia się, wznawianie procesu z nowym połączonym wyzwaniem lub 
tym samym wyzwaniem i nowymi możliwymi rozwiązaniami. Przedstawiciele pięciu władz lokalnych z partnerstwa 
SOCI@LL będzie prowadzić laboratoria społeczne na poziomie lokalnym (Matosinhos - PT; Palermo - IT; Florencja 
- IT; Ząbki - PL i Agios Athanasios - CY). Do udziału w tych laboratoriach zaprasza się lokalnych aktorów działających 
w dziedzinie edukacji i integracji społecznej. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej. 

mailto:sara.brandao@inova.business?subject=SOCI@LL%20project%20-%20Hello!
www.lab-social.eu

