ZOBACZ WIĘCEJ
Strona projektu: http://wholeschoolsociallabs.eu
Platforma Online: https://lab-social.eu/
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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-SOCIN) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną

PLATFORMA
ONLINE

PLATFORMA ONLINE SOCI@LL
Wirtualne laboratorium społeczne, czyli platforma online projektu
SOCI@LL gromadzi zasoby dla nauczycieli i nauczycielek,
dyrektorów i dyrektorek szkół oraz władz lokalnych, których
celem jest wspieranie tworzenia włączającego systemu w szkole i
wokół niej.
Platforma online SOCI@LL (https://lab-social.eu/) jest dostępna
w 4 językach i umożliwia rejestrację kont o różnych profilach.
W zależności od utworzonego konta użytkownika uzyskuje się
dostęp do określonych materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy
i innych zasobów:
• dla nauczycieli – do wykorzystania w klasie
• dla dyrekcji– do wykorzystania w szkole
• dla władz lokalnych i lokalnych działaczy
Dostęp do części materiałów oraz przeglądanie platformy możliwe
jest również bez dokonywania rejestracji.

STRUKTURA PLATFORMY
BIBLIOTEKA
Zasoby w bibliotece zorganizowane są według podziału na grupy, do
których kierowane są materiały:

• Zestaw narzędzi dla nauczycieli i nauczycielek
• Zestaw narzędzi dla dyrektorów idyrektorek szkoły
• Zestaw narzędzi dla władz lokalnych
Każdy zestaw narzędzi zawiera wytyczneoraz materiały dostępne
w 5 językach (angielskim, włoskim, greckim, portugalskim i polskim)
w formacie PDF. Dostęp do nich nie wymaga rejestracji.
KURSY
Oferujemy trzy kursy online, w których opracowane są tematy
zawarte w podręczniku Soci@LL.

Co znajduje się na platformie?

Każdy kurs zawiera kwestionariusze, z których można skorzystać, by
sprawdzić z uczniami i uczennicami efekt prowadzonych lekcji, które
proponujemy w podręczniku.

Strona główna zawiera informacje i linki do zasobów projektu
SOCI@LL. W bibliotece znajdują się zestawy narzędzi dla
nauczycieli, szkół i władz lokalnych.
Po rejestracji, użytkownicy uzyskują dostęp do kursów online
oraz forum dyskusyjnego.
PRZESTRZEŃ DO PRACY/FORUM

Na platformie online stworzyliśmy forum służące wymianie opinii,
wiedzy i doświadczeń oraz dyskusji na kluczowe dla nas zagadnienia.
Główne tematy to:
• Edukacja włączająca: wymiana doświadczeń z wykorzystania
zestawów narzędzi dla nauczycieli i nauczycielek oraz dyrekcji

• Laboratoria społeczne: wymiana doświadczeń z realizacji
Laboratoriów Społecznych prowadzonych przez władze lokalne
ZAPRASZAMY DO ROZMOWY!

