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SOCI@LL zatwierdzono w ramach naboru EACEA/07/2017 - Akcja 3: 
Wsparcie w reformowaniu polityk (Integracja społeczna poprzez edukację, 
szkolenia i młodzież). Projekt  (592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-
IN) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 
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Mapa drogowa SOCI@LL ma na celu wykorzystanie, 

wspieranie i przyspieszenie zmian systemowych

w kierunku bardziej integracyjnych środowisk

edukacyjnych i systemów w szkołach i wokół nich. Mapa

ta opiera się na wynikach działań przygotowawczych

podjętych przez partnerów SOCI@LL na poziomie

regionalnym, krajowym i ponadnarodowym i uzupełnia cel

początkowej fazy projektu. Ustanowienie podstaw

ekspedycji SOCI@LL:

• daje przegląd problemów i aktualnych wyzwań

społecznych, do których będziemy się odnosić

w dziedzinie edukacji i określa warunki, w których sieć

SOCI@LL zostanie utworzona i będzie działać;

• gromadzi zestaw inspirujących i udanych praktyk

związanych z włączającą i innowacyjną edukacją

w Europie

• nakreśla strategię i ogólne podejście dla osób

zainteresowanych rozpoczęciem ekspedycji wokół

wykorzystania podejścia całej szkoły i laboratoriów

społecznych do inicjowania, pielęgnowania i wspierania

integracji społecznej w szkołach i wokół nich

• podkreśla plan działania na powtarzalnie działań 

SOCI@LL w różnych systemach / kontekstach

edukacyjnych

• określa pewne ostateczne zalecenia dotyczące ogólnej

promocji innowacyjnej edukacji włączającej. 

MAPA DROGOWA

PLAN AKCJI

Plan działania SOCI @ LL zawiera szczegółowe wytyczne 

dotyczące powielania strategii SOCI @ LL i wirtualnego 

laboratorium społecznego w innych kontekstach UE 

i systemach edukacyjnych.

1. UKŁADANIE FUNDAMENTÓW

2. ANGAŻOWANIE KLUCZOWYCH GRACZY

3. DOSTARCZENIE INNOWACYJNYCH 

ZASOBÓW EDUKACYJNYCH

4. DOSTARCZENIE INNOWACYJNYCH 

NARZĘDZI WSPARCIA

5. BUDOWANIE TĘTNIĄCEGO ŻYCIA (ONLINE) 

STRATEGIA
Zaprojektowano strukturę z następującymi czterema kluczowymi 
filarami i podkreślono zalecenia.

USTANOWIENIE I ROZWIJANIE SIECI SOCI@LL

• Ustrukturyzowana współpraca między władzami lokalnymi 
i szkołami podzielającymi wspólne, podstawowe wartości UE 
poprzez całościowe programy edukacyjne

• Wykorzystanie ICT sprzyjające włączającemu i pełnemu 
uczestnictwu i dialogowi między różnymi zainteresowanymi 
stronami

• Rozwój działań uczniów w zakresie edukacji obywatelskiej 
poprzez synergiczne działania ze społecznością lokalną

• Znalezienie rzeczywistej reprezentacji różnorodności 
i pluralizmu w lokalnych partnerstwach

ROZWÓJ, TESTOWANIE I ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA 
EDUKACYJNE DLA INNOWACYJNEGO I WŁĄCZNEGO 
NAUCZANIA

• Uczenie się sprzyjające włączeniu społecznemu wspierane 
poprzez holistyczne metodologie i podejścia oparte na Prawach 
człowieka

• Podejście oparte na współpracy, uwzględnione w programach 
edukacyjnych na rzecz współpracy między kluczowymi 
podmiotami

• Elastyczność i współprojektowanie jako podstawowe cechy 
programów edukacyjnych

• Budowanie zdolności nauczycieli w zakresie reagowania na 
pojawiające się wyzwania społeczne

OPRACOWYWANIE, TESTOWANIE I DOSTOSOWANIE 
PRZEWODNIKÓW NA PLATFORMIE DLA ORGANÓW LOKALNYCH

• Młodzi ludzie w centrum podejmowania decyzji dotyczących 
edukacji włączającej w szkołach i wokół nich

• Zaangażowanie rodziców w promowanie włączenia społecznego 
poprzez podejście szkolne

• Opracowanie ram oceny w celu „mierzenia” zmian 
promowanych przez platformy integracji społecznej

• Tworzenie przestrzeni i możliwości otwartego dialogu 
związanego z potrzebami i priorytetami

USTANOWIENIE I ROZWIJANIE WIRTUALNEGO 
LABORATORIUM SOCI@LL

• Podejmowanie współczesnych wyzwań społecznych, zaczynając 
od społeczności edukacyjnych

• Uwzględnianie różnorodności i pluralizmu jako kluczowych 
elementów metodologii inkluzyjnej i współdecydowania

• Promocja podejścia zorientowanego na ucznia w celu wspierania 
wzmocnienia pozycji młodych ludzi i zapewnienia wysokiej jakości 
edukacji

• Oferta formalnych i pozaformalnych programów edukacyjnych               
w ramach kompleksowych ram na poziomie lokalnym


