NEWSLETTER #4
SOCI@LL POKONUJE WYZWANIA COVID-19
W ciągu ostatnich miesięcy cały świat został dotknięty skutkami pandemii COVID-19. Wiele działań
zostało anulowanych lub przełożonych, a instytucje będące w centrum naszego projektu - szkoły
i gminy – stanęły w obliczu trudnych zmian: szkoły zostały zamknięte, nauczyciele i dyrektorzy musieli
wykonywać większość działań online, uczniowie odkryli nowe sposoby uczenia się i interakcji z ich
kolegami i nauczycielami, władze lokalne musiały skupić się na swoich najbardziej wrażliwych grupach
i wykonywać wiele swoich usług na odległość… Nastąpiło wiele innych zmian.
W SOCI@LL dostosowujemy planowane działania indywidualnie: w Portugalii szkoła kontynuowała
zajęcia z uczniami, testując zasoby na odległość; w Polsce zajęcia z nauczycielami i uczniami zostaną
wznowione we wrześniu 2020 r. po otwarciu szkół; we Włoszech obie szkoły rozpoczną testy, które
zostały już rozpoczęte, również we wrześniu; na Cyprze szkoła bada możliwość rozpoczęcia testów od
spotkań na odległość z nauczycielami w czerwcu 2020 r.
Jedno jest pewne: projekt się nie zakończył, a my sami się zmieniamy! Skontaktuj się z nami, aby
dowiedzieć się więcej o tym, jak SOCI@LL dostosowuje swoje działania.

ODKRYJ I TESTUJ PLATFORMĘ SOCI@LL
Internetowe centrum dostępne na www.lab-social.eu z zasobami SOCI@LL jest aktualne bardziej niż
kiedykolwiek! Trzy wyprodukowane zestawy narzędzi są dostępne w języku angielskim, greckim, włoskim,
polskim i portugalskim. Materiały zawierają:
- Zestaw narzędzi dla dyrektorów szkół: z Wytycznymi dla szkoły włączającej, Przewodnikiem dotyczącym
organizacji tygodnia SOCI@LL i wsparcia zasobów wraz z działaniami do wdrożenia w szkole.
- Zestaw narzędzi dla nauczycieli: z Wytycznymi dla klas włączających, Przewodnikiem dla klas
włączających i Teczką nauczycieli.
- Zestaw narzędzi dla władz lokalnych: Metodologia “krok po kroku” tworzenia laboratoriów społecznych,
w których podmioty lokalne współpracują w celu zidentyfikowania lokalnych, regionalnych lub krajowych
wyzwań związanych z integracją społeczną i edukacją włączającą, zajmujących się wyzwaniami poprzez
podejścia polegające na wspólnym projektowaniu, generujące innowacyjne rozwiązania.
Odwiedzając stronę www.lab-social.eu, można uzyskać dostęp do materiałów bezpośrednio za
pośrednictwem biblioteki lub zarejestrować się jako nauczyciel, dyrektor szkoły lub inny interesariusz. Po
rejestracji możesz uczestniczyć w kursach online dostępnych w materiałach, korzystać z narzędzi do
samooceny online i (jeśli korzystasz z platformy z uczniami) rejestrować postępy i postrzeganie swoich
uczniów po użyciu materiałów. Możesz także zamieścić wiadomość na forum i wymieniać poglądy z innymi
na temat korzystania z materiałów.

NADCHODZĄCE DZIAŁANIA
W nadchodzących miesiącach chcemy zakończyć testowanie materiałów Soci@LL dla szkół
i władz lokalnych, w tym organizację Tygodni Soci@LL w szkołach i Laboratoriów społecznych
z lokalnymi społecznościami. Zaplanowano także szereg wydarzeń mających na celu wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących całego procesu testowania. Główne wydarzenie
projektu - Konferencja końcowa - planowane jest w Portugalii pod koniec roku. Jesteśmy
w stałym kontakcie z naszymi interesariuszami, aby znaleźć najbardziej korzystny sposób
realizacji tych działań. Bądź w kontakcie, będzie wiele nowości!
Nadal nie jesteś pewien, o co chodzi w Soci@ll? Sprawdź nasz film lub skontaktuj się z nami,
aby znaleźć więcej.
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-PTEPPKA3-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.

