
PARTNERSTWO

P

Zasoby Edukacyjne

PORTUGAL

PORTUGAL

POLAND

ITALY

CYPRUS

SCIENTIFICAL/TECHNICAL SCHOOL LOCAL AUTHORITIES

ŚLEDŹ NAS:

Strona projektu: http://wholeschoolsociallabs.eu

Platforma Online : https://lab-social.eu/

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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Zasoby edukacyjne SOCI@LL mają na celu

podniesienie kompetencji międzykulturowych

i stworzenie wrażliwych kulturowo i integracyjnych

systemów w szkołach i wokół nich. Zasoby te

obejmują: dwa zestawy narzędzi (Zestaw narzędzi dla

dyrektorów szkół i Zestaw narzędzi dla nauczycieli)

oraz dwa kursy dla tych, którzy chcą się nauczyć, jak

stosować zestawy narzędzi.

ZASOBY EDUKACYJNE

KURSY

CO ZNAJDUJE SIĘ W NARZĘDZIOWNIKACH? 

NARZĘDZIOWNIK DLA SZKOLNYCH LIDERÓW

NARZĘDZIOWNIK DLA NAUCZYCIELI
Dostępny jest program instruktażowy dotyczący wykorzystania
zasobów edukacyjnych w celu promowania budowania zdolności
innych zainteresowanych stron do korzystania z innowacyjnych
i opartych na współpracy modeli.

NARZĘDZIOWNIKI

Zestaw narzędzi dla nauczycielek i nauczycieli. Wskazówki
do autorefleksji: strategie, narzędzia i metody promowania
integracyjnego i demokratycznego środowiska uczenia się
w salach lekcyjnych, przy użyciu bardziej wrażliwych kulturowo
tematów i innowacyjnych podejść pedagogicznych.

Podręcznik: przewodnik programowy/ program

celebrowania różnorodności i podnoszenia umiejętności

międzykulturowych.

Teczka Nauczyciela z materiałami pomocniczymi do

użycia podręcznika: materiały audiowizualne, scenariusze

działań i rozwiązań, ćwiczenia edukacyjne oparte na projektach

i inne.

Przewodnik po szkole włączającej: strategie, narzędzia

i metody, które dyrektorzy szkół mogą zastosować w celu

promowania integracyjnego i demokratycznego środowiska

uczenia się w szkołach;

Planowanie Tygodnia SOCI@LL – Przewodnik:
metodologia krok po kroku i działania na rzecz organizacji

tzw. Tygodnia SOCI@LL, programu działań

odzwierciedlającego zaangażowanie szkoły i całej

społeczności uczącej się w szkoły integracyjne

i demokratyczne;

Materiały do wykorzystania podczas Tygodnia

SOCI@LL: zasoby wspierające realizację zestawu działań

podczas Tygodnia SOCI@LL.

Każdy z Narzędziowników zawiera zestaw elektronicznych

dokumentów (który może być używany na komputerze lub

wydrukowany) dostępny za darmo i możliwy do ściągnięcia

poprzez stronę SOCI@LL i platformę on line. W zależności od

odpowiedniego celu każdy dokument zawiera różne rodzaje

zasobów, na przykład kwestionariusze, propozycje działań,

prezentacje PowerPoint dla nauczycieli do wykorzystania na

zajęciach itp.

Wszystkie materiały zawarte w zestawach narzędzi są dostępne

w następujących językach: angielskim, greckim, włoskim,

polskim i portugalskim.

* Platforma SOCI@LL to przestrzeń online gdzie nauczyciele,

liderzy szkół i inni interesariusze mogą się za darmo zarejestrować

żeby skorzystać z Narzędziowników, wypełnić kwestionariusze on

line żeby monitorować postępy i uczestniczyć w internetowej

dyskusji. Zarejestruj się i weź udział w działaniach!

Zestaw narzędzi dla dyrektorów szkół

na temat tworzenia i utrzymywania

wrażliwych kulturowo

i integracyjnych systemów

w szkołach i wokół nich. Zestaw

trzech dokumentów do wykorzystania

przez dyrektorów szkół i zespoły

zarządzające szkołą, angażujących

nauczycieli i resztę społeczności

szkolnej w celu promowania

integracyjnych i demokratycznych

środowisk edukacyjnych w szkołach.

Zestaw narzędzi dla nauczycieli do

prowadzenia i wdrażania innowacji

programowych i pedagogicznych

oraz wspierania wielokulturowego

uczenia się w salach lekcyjnych

i poza nimi. Zestaw trzech dokumentów

z zasobami, z których nauczyciele

i uczniowie mogą korzystać w różnych

kontekstach, aby promować

integracyjne i demokratyczne

środowiska uczenia się w swoich

klasach.

http://wholeschoolsociallabs.eu/?lang=pl
https://lab-social.eu/

