NEWSLETTER #5
Małe pożegnanie… ale patrzymy w przyszłość!
Projekt Soci@ll oficjalnie zakończył się w maju 2021 roku. Po ponad trzech latach wspólnych wysiłków i współpracy między partnerami
z Portugalii, Cypru, Polski i Włoch konsorcjum Soci@ll jest dumne z przebytej drogi. Proponowane podejście laboratoriów społecznych oraz
współpracy społeczności szkolnej rozwinęliśmy o zestaw nowych informacji, inspirujących praktyk, zasobów dla nauczycieli, dyrektorów szkół
i władz lokalnych, wirtualne centrum online. Zrealizowaliśmy szereg wydarzeń i działań angażujących społeczności szkolne (uczniów,
nauczycieli, pracowników, dyrektorów) oraz społeczności lokalne (władze lokalne, zainteresowanych mieszkańców), uwzględniając realia
każdego kraju i społeczności. Odwiedź centrum internetowe www.lab-social.eu lub stronę projektu http://wholeschoolsociallabs.eu/, aby
uzyskać dostęp do zasobów i innych materiałów. Zasoby stworzone przez Soci@ll pozostaną ogólnodostępne, a partnerzy projektu podczas
krajowych spotkań planujących, opracowują pomysły, jak kontynuować Soci@ll w nadchodzących latach. O potencjale rezultatów projektu
świadczy sukces działań wdrożonych w krajach partnerskich Soci@ll oraz zdolność dostosowania działań i dynamiki projektu do realiów
COVID19.

FINAŁOWA KONFERENCJA PROGRAMU SOCI@LL
„Włączanie społeczne młodzieży w kontekście edukacyjnym” było głównym tematem
finałowej konferencji Soci@ll, która odbyła się online 10 maja 2021 roku. W wydarzeniu
udział wzięło ponad 90 uczestników z różnych krajów. Na konferencję złożyło się m. in.
wystąpienie dotyczące edukacji włączającej w Portugalii, a także warsztaty krajowe, podczas
których partnerzy z każdego kraju konsorcjum (Portugalia, Cypr, Włochy, Polska) dzielili się z
uczestnikami swoimi doświadczeniami w ramach projektu. Na zakończenie konferencji
koordynatorzy zaprezentowali główne materiały i działania zrealizowane od 2018 roku.
Wszystkich zainteresowanych dalszymi informacjami na temat opracowanych materiałów i działań zachęcamy do wypełnienia formularza online.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w mediach społecznościowych projektu.

Społeczność Soci@ll – 4 kraje organizują Soci@ll Labs, Soci@ll Weeks i aktywności w klasach
Podczas tych 3 lat, szkoły i gminy miały okazję promować • Edukację obywatelską i włączającą podczas
lekcji | • Soci@ll Week w szkołach | • Soci@ll Labs w lokalnych społecznościach.
Na zajęciach lekcyjnych przetestowano Zestaw Narzędzi dla Nauczycieli, zawierający m. in. podręcznik
i materiały dodatkowe do prowadzenia lekcji dotyczące społecznych zagadnień. W realizację zajęć
zaangażowanych było 30 nauczycieli i około 500 uczniów z Portugalii, Włoch, Polski i Cypru.
W szkołach przetestowano także Zestaw Narzędzi dla Liderów Szkół, w ramach którego szkoły
zorganizowały wydarzenia pod hasłem SOCI@LL Week, skupiającego w sumie 34 nauczycieli i około 800
uczniów, którzy przygotowali między innymi wystawy, filmy, tańce, galerie zdjęć oraz inne wydarzenie
związane z tematem.
Organizacje lokalne i osoby działające społecznie miały okazję współpracować w ramach laboratoriów
społecznych SOCI@LL w ramach Zestawu Narzędzi dla Władz Lokalnych. W 5 laboratoriów zaangażowały
się organizacje młodzieżowe, szkoły, przedstawiciele gmin, lokalnych stowarzyszeń i innych organizacji,
angażując 63 uczestników w 22 spotkania.
Tak dobiega końca projekt SOCI@LL, pełen materiałów, narzędzi i wskazówek, które pomagają zmieniać
metody edukacyjne na bardziej włączające i oparte na współpracy.
Wszystkie materiały dostępne są👉 tutaj! Do zobaczenia wkrótce!

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.

