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EKSPEDYCJA
SOCI@LL’s (Whole school social labs: innovative 
and participatory approaches for citizenship 
education and social inclusion) ambicja jest 
generowanie paradygmatycznej zmiany w sposobie 
współpracy szkół i społeczności w celu wspierania 
integracji społecznej, promowania narzędzi 
partycypacyjnych i wzmacniających kreatywne 
i zrównoważone rozwiązania. -zaprojektowane 
przez, z i dla kluczowych interesariuszy w ramach 
całej szkoły i poprzez lokalne laboratoria społeczne.
SOCI @ LL jest oparty na pięciostopniowej 
metodologii partycypacyjnej. Każdy etap tej 
ekspedycji ma jasne cele i oczekiwane kluczowe 
wyniki.

WPROWADZENIE
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1
KROK GŁÓWNE CELE KLUCZOWE WYNIKI

Układanie fundamentów Przedstawienie przegląd stanu gry 
i potrzeb
Sprawdzenie i zaprezentowanie 
najlepsze praktyki
Opracowanie „mapy”, aby 
przyspieszyć odpowiednie zmiany

Najnowocześniejsze, najlepsze praktyki 
i plan działania dla SOCI@LL

2
3

Angażowanie kluczowych 
graczy

Wspieranie zaangażowania i 
poczucia własności interesariuszy
Pielęgnuj wspólne uczenie się, 
dzielenie się doświadczeniami i 
współpracę

Otwarte partnerstwa i wspólne 
podejście metodologiczne

Dostarczanie 
innowacyjnych zasobów 
edukacyjnych

Opracowanie, pilotaż i 
dopracowanie zestawu  narzędzi 
dla dyrektorów szkół oraz zestawu 
narzędzi dla nauczycieli

Zestaw narzędzi dla dyrektorów szkół 
na temat tworzenia i utrzymywania 
wrażliwych kulturowo i integracyjnych 
systemów w szkołach i wokół nich
Zestaw narzędzi dla nauczycieli na temat 
stymulowania innowacji programowych 
i pedagogicznych oraz wspierania 
wielokulturowego uczenia się w salach 
lekcyjnych i poza nimi

4
5 Budowanie tętniącego 

życiem wirtualnego 
laboratorium 
społecznościowego

Wdrożenie wirtualnego centrum 
SOCI@LL

Wirtualne laboratorium społeczne 
do współpracy międzysektorowej i 
możliwości partycypacyjnego uczenia 
się

Dostarczanie 
innowacyjnych narzędzi 
wparcia

Opracowanie, pilotaż i 
dopracowanie narzędzi wsparcia 
dla władz lokalnych

Narzędzia wsparcia dla władz lokalnych 
dotyczące sposobów generowania, 
wspierania i utrzymywania 
międzysektorowych platform integracji 
społecznej

DRUŻYNA ODKRYWCÓW 

SOCI @ LL to projekt tworzony przez szkoły, społeczności szkolne, władze lokalne, zainteresowane 
strony i ekspertów naukowych. Partnerstwo 14 organizacji (z Portugalii, Włoch, Cypru i Polski) 
organizowane jest w sieciach krajowych, dzięki czemu w każdym kraju uczestniczącym jest co najmniej 
jedna szkoła, jeden organ lokalny i jeden partner naukowy. W tym konsorcjum partnerzy reprezentują 
interesy, potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych, zapewniając (wraz z podejściem opartym 
na współpracy, które angażuje użytkowników końcowych w ramach projektu), że zasoby są użyteczne, 
znaczące i trwałe.



SOCI@LL STATE-OF-PLAY

UŻYTKOWNICY KOŃCOWI PRZEWIDYWANE KORZYŚCI

U C Z N I O W I E

S Z K O ŁY

N A U C Z Y C I E L E

S P O Ł E C Z N O Ś C I

Uczenie się poprzez wrażliwe kulturowo programy 
nauczania, oparte na innowacyjnych i holistycznych 
podejściach.

Wspieranie i rozwój ich demokratycznej i inkluzywnej 
kultury, doceniającej różnorodność wewnątrz i wokół 
jej murów oraz pielęgnującej aktywne zaangażowanie 
wszystkich.

Dowiedzą się czy ich kompetencje społeczno-edukacyjne 
i międzykulturowe zostaną wzmocnione i czy będą miały 
nowe metody motywowania WSZYSTKICH uczniów.

Ustanowią i utrzymają sojusze międzysektorowe i ściślejszą 
współpracę ze szkołami oraz podmiotami działającymi na 
rzecz edukacji i integracji.
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Dzięki triadycznej strukturze składu konsorcjum 
wszyscy partnerzy podzielili się swoją wiedzą, 
ekspertyzą i spostrzeżeniami na temat lokalnego 
kontekstu, mapując obecne krajobrazy w 
odniesieniu do ram prawnych, trendów 
statystycznych i istniejących praktyk wewnątrz 
i wokół szkół na Cyprze, we Włoszech, Polsce i 
Portugalii. W sumie opracowano cztery raporty 
krajowe, które stanowiły podstawę globalnego i 
porównawczego poglądu transnarodowego. 

STATE-OF-PLAY
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Globalny raport na temat aktualnej sytuacji jest wynikiem przeglądu sytuacji w poszczególnych 
krajach i stanowi pouczającą i solidną podstawę do dzielenia się wiedzą i zrozumieniem w zakresie 
środków, narzędzi i strategii mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych 
ludzi wewnątrz i wokół szkół, w oparciu o:

Najważniejsze dane z badań SOCI@LL:

Główne wyniki, wnioski i możliwe zalecenia wynikające z badań są również przedstawione w 
niniejszym raporcie.

15 inspirujących 
praktyk

Przeprowadzono 
wywiady z ponad 

50 ekspertami 
w dziedzinie 

edukacji i integracji 
społecznej

+50 wpisów 
w katalogu 

odpowiednich 
odniesień

~ 450 
ankietowanych 

uczniów, 
nauczycieli i 

dyrektorów szkół

Pełne mapowanie 
ram krajowych 

i trendów 
statystycznych

+80 kluczowych 
aktorów ze 

społeczności szkolnej 
i społeczności 

generalnej 
zaangażowanej w 
grupy fokusowe

NAJWAŻNIEJSZE DANE Z BADAŃ SOCI @ LL

Badanie źródeł wtórnych obejmujące analizę ram prawnych partnerów, krajowe tendencje w dziedzinie 
innowacyjnej i integracyjnej edukacji oraz podstawowe inicjatywy w odpowiednich dziedzinach;

Wybrane kluczowe odniesienia i źródła, analizowane w ramach przeglądu literatury;

Kilka metod uczestnictwa w badaniach terenowych, w tym program ankietowy (skierowany do uczniów, 
nauczycieli i dyrektorów szkół), grupy fokusowe (angażowanie społeczności lokalnych i odpowiednich 
interesariuszy z wykorzystaniem całej perspektywy szkolnej) oraz pół-wywiady (z ekspertami z zakresu 
edukacji i integracji społecznej) SOCI @ LL zarówno na poziomie szkół, jak i poziomie szkolnym 
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ANALIZA 
ŹRÓDŁOWA

Wyniki Analizy źródłowej przeprowadzonej w krajach SOCI@LL podkreśliły, jak zmienia się fizjonomia 
społeczeństwa UE, co stanowi wyzwanie dla istniejących ram systemu i kierunku politycznego 
UE w dziedzinie edukacji. Potrzebny jest nowy paradygmat oparty na kulturze tolerancji, ceniący 
różnorodność i pluralizm, zwłaszcza wśród młodych ludzi, gdzie integracja młodych migrantów powinna 
być promowana zamiast asymilacji i zgodności. Zajęcia stają się coraz bardziej wielokulturowe, a od 
kilku stron wymaga się podejścia skoncentrowanego na uczniu
Promowanie integracyjnej i wysokiej jakości edukacji, szczególnie dla najbardziej wrażliwych 
użytkowników, zostało zapewnione dzięki ogromnym reformom legislacyjnym w ostatnich latach, 
mając na celu włączenie wszystkich uczniów w proces uczenia się, biorąc pod uwagę zmieniającą się 
fizjonomię i potrzeby otaczających społeczeństw. Jednak ich realizacja jest kwestią, nad którą należy 
dalej pracować, angażując całą szkołę i społeczność lokalną w celu zapewnienia zintegrowanego, 
kompleksowego i kompleksowego procesu integracji społecznej w klasach i poza nimi, zwiększając 
zasoby, narzędzia i poprawiając kompetencje potrzebne do tego celu . W wielu krajach różnorodność 
potrzeb edukacyjnych, perspektywy płci oraz różnice społeczno-ekonomiczne są głównymi 
elementami, które należy uwzględnić w nowej reformie szkoły inkluzywnej.

KLUCZOWE WNIOSKI

Nowa fizjonomia społeczeństw i wyzwania dla polityk międzysektorowych UE

Włączenie zamiast asymilacji paradygmatu w reformie legislacyjnej w dziedzinie edukacji

Promowanie różnorodności zamiast zgodności to nowe promocyjne podejście do innowacji w edukacji

Główne zmiany w programach edukacyjnych mających na celu odpowiedź na zajęcia, które stają się 
coraz bardziej wielokulturowe

Wczesne porzucanie nauki (ESL) to kwestia, która zasługuje na ciągłą uwagę i specjalne środki w 
celu zmniejszenia liczby osób przedwcześnie kończących naukę, szczególnie w przypadku uczniów ze 
środowisk migracyjnych

Trzeba stworzyć kulturę tolerancji i różnorodności wspierającą podstawowe wartości UE



SOCI@LL STATE-OF-PLAY

PRZEGLĄD 
LITERATURY

KLUCZOWE WNIOSKI

Znaczenie wspierania aktywnego obywatelstwa młodych ludzi dla ich włączenia społecznego

Wzmocnienie kadry szkolnej w zakresie bardziej integracyjnych i innowacyjnych programów 
pedagogicznych

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych musi być bardziej zaimplementowane w 
szkołach, zapewniając wszystkim  równe szanse

Podejście oparte na potrzebie ucznia do dalszego promowania

Ramy oceny dla przedsięwzięć edukacyjnych do porównywania innowacyjnych dobrych praktyk

Wspieranie systemowego podejścia opartego na współpracy na rzecz wzmocnienia pozycji młodych 
ludzi i wysokiej jakości edukacji

Fizjnomia nowych 
społeczeństw i 

wyzwania dla polityk 
międzysektorowych UE

Paradygmat włączenia, a nie 
asymilacji w reformie legislacyjnej 

w dziedzinie edukacji

Promowanie 
różnorodności zamiast 

zgodności to nowe 
promocyjne podejście 

do innowacji w edukacji 

• Główne zmiany w programach 
edukacyjnych potrzebnych dla klas, które 
stają się coraz bardziej zróżnicowane pod 
względem potrzeb edukacyjnych

• ESL to kwestia, która zasługuje na 
ciągłą uwagę i specjalne środki w celu 
zmniejszenia liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę

• Należy zająć się nierównościami 
społeczno-ekonomicznymi i nierównym 
dostępem do możliwości uczenia się

Trzeba stworzyć 
kulturę tolerancji 
i różnorodności 

wspierającą 
podstawowe wartości 

UE

N A J W A Ż N I E J S Z E  I N F O R M A C J E  Z  B A D A Ń  S O C I @ L L
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Dokonano przeglądu literatury na poziomie kraju partnerskiego i na innym poziomie europejskim / 
międzynarodowym, którego celem jest zbadanie, co jest istotne dla odpowiednich tematów i zebranie 
bazy danych zawierającej najnowsze i odpowiednie odniesienia. Tematy dotyczyły innowacyjnych 
praktyk integracji młodzieży w szkołach i wokół nich; innowacyjne inkluzywne metody edukacji 
i szkoleń; wielokulturowy program nauczania; wzmocnienie słabości młodych ludzi na poziomie 
społeczności; promocja równości w rosnącej różnorodności w szkołach; uczestnictwo młodzieży 
i aktywne obywatelstwo na poziomie społeczności; strategiczne partnerstwa ze szkołami na 
poziomie społeczności; i udane wspólne podejście do integracji społecznej młodych ludzi.
Najważniejsze ustalenia są następujące:

KRAJE SOCI@LL
(Cypr, Włochy, Polska i Portugalia)

 

INNE KRAJE UE

Znaczenie wspierania aktywnego 
obywatelstwa młodych ludzi dla ich 

włączenia społecznego

Otwarte i elastyczne programy 
nauczania, które należy rozszerzyć

Wzmocnienie kadry szkolnej w zakresie 
bardziej integracyjnych i innowacyjnych 

programów pedagogicznych

Otwarte i elastyczne programy 
nauczania, które należy rozszerzyć

Promowane podejście oparte na uczniu / 
potrzebie

Wspieranie systemowego podejścia 
opartego na współpracy dla młodych 

ludzi w zakresie wzmacniania i wysokiej 
jakości edukacji

Wykorzystanie ICT musi być bardziej 
zaimplementowane w placówkach 

szkolnych

PRZEGLĄD LITERATURY W KRAJACH SOCI @ LL ORAZ W INNYCH KRAJACH UE / NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM
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BADANIA 
TERENOWE

KLUCZOWE WNIOSKI

Potrzeby edukacyjne i priorytety nie są dobrze odzwierciedlone w obecnych podejściach 
pedagogicznych

Potrzeby uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu należy rozwiązywać za pomocą bardziej 
całościowej metodologii

Nierówności płciowe są bagatelizowane i nie są odpowiednio uwzględniane

Bardziej spójne i ustrukturyzowane programy należy rozpocząć od szkół i społeczności lokalnych

Należy zapewnić więcej miejsca na dialog i współpracę między uczniami a nauczycielami

Technologia może odegrać ważną rolę w partnerskim uczeniu się i współtworzeniu programu 
edukacyjnego

Ramy operacyjne przeciwko prześladowaniu powinny być stosowane na poziomie społeczności i 
skierowane do wszystkich szkół

Główne nierówności utrzymują się ze względu na status społeczno-ekonomiczny

Różnorodność jest czasem postrzegana jako ograniczenie, a nie jako źródło kwitnącego społeczeństwa

Należy promować kulturę tolerancji i holistycznego włączenia, przeciwdziałając ksenofobii i 
zachowaniom homofobicznym, ukazywanym przez środki masowego przekazu

Elastyczne programy nauczania powinny obejmować działania wielokulturowe i mobilności / wymiany

Zaangażowanie rodziców w szkołach wymaga miejsca na ulepszenia i specjalnego wsparcia dla 
zagranicznych rodziców

Budowanie potencjału dla nauczycieli jest niezbędne do reagowania na wyzwania społeczne (zajęcia 
wielokulturowe, wprowadzenie technologii, elastyczne i skoncentrowane na uczniu programy 
edukacyjne itp.)

Przeprowadzono badania terenowe z udziałem członków społeczności szkolnej (badania „wewnątrz 
szkół”: ankiety i grupy fokusowe ze społecznością szkolną) oraz innych odpowiednich interesariuszy 
społeczności lokalnych w dziedzinie edukacji i integracji społecznej (badania „wokół szkół”: częściowo 
ustrukturyzowane wywiady i fokus z ekspertami / odpowiednimi zainteresowanymi stronami). We 
Włoszech badania terenowe zostały „podwojone” na dwóch poziomach terytorialnych, z klastrem 
triadycznym na każdy poziom. Badania terenowe obejmowały łącznie 447 ankiet, 54 częściowo 
ustrukturyzowane wywiady, 10 grup fokusowych (5 ze społecznościami szkolnymi i 5 grup 
zaangażowanych innych zainteresowanych stron), angażujących 83 uczestników. 
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METODA / CEL

U c z n i o w i e

N a u c z y c i e l e

D y r e k t o r z y

S p o ł e c z n o ś ć  S z k o l n a

O d p o w i e d n i e  z a i n t e r e s o w a n e  s t r o n y

E k s p e r c i  ( e d u k a c j i )

E k s p e r c i  ( i n t e g r a c j i  s p o ł e c z n e j )

R A Z E M

296

133

18

4 4 7

28

26

5 4

40

43

8 3

SURVEY FOCUS 
GROUPS

SEMI-STRUCTURED 
INTERVIEWS

Badania terenowe przeprowadzone zarówno wewnątrz, jak i wokół szkół zaangażowanych w projekt 
SOCI @ LL podkreśliły, że nowe programy pedagogiczne i innowacje programowe powinny zostać 
wprowadzone do programów edukacyjnych, zajmujących się nierównościami i promujących metodologie 
współpracy. Ustrukturyzowane partnerstwo na poziomie wspólnotowym mogłoby usprawnić wdrażanie 
programu przeciwdziałania nękaniu obejmującego sieć różnych szkół. Kwestie związane z płcią, czynniki 
społeczno-ekonomiczne, różnorodność kulturowa, orientacja seksualna to główne tematy, które należy 
wziąć pod uwagę przy zwalczaniu dyskryminacji, nierówności i rozwijaniu osiągnięć akademickich i 
osobistych w szkole. Zaangażowanie rodziców wymaga również miejsca na poprawę dzięki specjalnemu 
punktowi pomocy dla zagranicznych rodziców. Aktualizacje i ciągłe szkolenia dla nauczycieli są 
wymagane do reagowania na wyzwania społeczne (zajęcia wielokulturowe, wprowadzenie technologii, 
elastyczne i skoncentrowane na uczniu programy edukacyjne itp.) I wprowadzenie elastycznych metod 
pedagogicznych dla zaspokojenia zróżnicowanego popytu edukacyjnego.

FAKTY I LICZBY BADAŃ TERENOWYCH SOCI@LL

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

DYREKTORZY

Potrzebnych jest więcej działań 
międzykulturowych i mobilności
Zastraszanie powinno być rozwiązywane 
za pomocą odpowiednich programów 
zapobiegania i interwencji
Nauka skoncentrowana na uczniu i 
współtworzenie

Trudne stosowanie wartości 
integracji społecznej
Orientacja seksualna jest nadal 
delikatną i kontrowersyjną kwestią
Więcej miejsca na zaangażowanie 
rodziców

Więcej szkoleń z zakresu 
integracji społecznej jest 
zzdobywanych dla nauczycieli
Aktywne obywatelstwo 
uczniów musi być wspierane

BADANIA SOCI@LL

KRYTYCZNE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z BADAŃ PROWADZONYCH W 
SZKOŁACH:
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CURRICULA
Łączenie formalnych i nieformalnych działań 
edukacyjnych
Bardziej spójna strategia z działaniami społeczności 
szkolnej
Otwarte programy nauczania, które będą 
promowane w celu wspólnego projektowania 
ścieżek edukacyjnych

RÓŻNORODNOŚĆ
Poor implementation of inclusive policies for 
people with disabilities
Gender inequalities should be more tackled  
Social status and geographical differences as 
discrimination factors 

PARADIGMA
Kultura tolerancji i holistyczne podejście do 
włączenia
Problemy integracyjne dla różnych grup 
kulturowych
Ksenofobia i dyskryminacja pod wpływem mediów

PEDAGOGIE
Doskonalenie wychowania pedagogicznego za 
pomocą technologii
Ciągły program szkoleniowy dla nauczycieli
Więcej dialogu promowanego w szkołach

KRYTYCZNE KWESTIE WYNIKAJĄCE  Z BADAŃ W DZIEDZINIE SZKÓŁ

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

RODZICE

DYREKTORZY

INNI PRACOWNICY 

SZKOŁY

Różnorodność widziana 
w statusie społeczno-
ekonomicznym
Religia jako kwestia 
dyskryminacji
Uczenie się włączające z 
podejściem partnerskiego 
uczenia się

Seksualność jest nadal tabu 
wraz z homoseksualizmem
Budowanie potencjału dla 
nauczycieli wzmacniających 
ich ważną rolę

SOCI @ LL FOKUS ZE SPOŁECZNOŚCIĄ SZKOLNĄ

PÓŁSTRUKTURYZOWANE WYWIADY I GRUPY FOKUSOWE Z INNYMI ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

Programy 
przeciwdziałania nękaniu  
we współpracy z lokalną 
społecznością
Plan przyjęć dla 
zagranicznych studentów
Wspólna nauka z 
technologią
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Środowisko szkolne odzwierciedla otaczające 
środowisko; stąd też problemy społeczeństwa 
i społeczności lokalnej były tłumaczone i 
widoczne również w ramach systemu edukacji. 
Zostało to wyraźnie przedstawione w obszarach 
migracji, trudności społeczno-gospodarczych 
i stereotypów związanych z płcią, ponieważ 
kwestie te były reprezentowane zarówno w szkole, 
jak iw społecznościach. Najbardziej narażone 
grupy zidentyfikowane w raporcie to uczniowie 
niepełnosprawni, ze środowisk migracyjnych, o 
niskim statusie społeczno-ekonomicznym, z grup 
mniejszościowych lub ze społeczności LGBTQ. Ci 
uczniowie są najbardziej narażeni na ESL.

ZALECENIA
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Innowacyjne programy 
nauczania

Sieć edukacyjna Nowy paradygmat

Budowanie potencjału dla 
nauczycieli jest niezbędne 
do reagowania na wyzwania 
społeczne (zajęcia 
wielokulturowe, wprowadzenie 
technologii, elastyczne i 
skoncentrowane na uczniu 
programy edukacyjne itp.)
Elastyczne programy nauczania 
powinny obejmować działania 
wielokulturowe i mobilności / 
wymiany
Ramy operacyjne przeciwko 
zastraszaniu powinny być 
stosowane na poziomie szkoły 
/ społeczności

Bardziej zorganizowana 
współpraca między szkołami a 
otaczającymi społecznościami
Więcej miejsca na dialog i 
współpracę między uczniami i 
nauczycielami
Zaangażowanie rodziców w 
szkołach wymaga poprawy 
i centrum pomocy dla 
zagranicznych rodziców

Kultura tolerancji i podejście 
oparte na prawach człowieka 
powinny być szeroko 
promowane
Holistyczne podejście do 
edukacji włączającej zamiast 
fragmentarycznych inicjatyw
Technologia może odegrać 
ważną rolę w uczeniu się przez 
rówieśników i współtworzeniu 
programu edukacyjnego 
zwiększającego aktywność 
obywatelską młodych ludzi

Aby pokonać obecne bariery, społeczności szkolne wraz z rodzicami / opiekunami i władzami 
lokalnymi powinny współpracować, aby stworzyć zrównoważone, stabilne i sprzyjające włączeniu 
środowisko dla każdego ucznia. Niektóre z inspirujących praktyk zidentyfikowanych w badaniach 
koncentrują się na indywidualnych potrzebach i zainteresowaniach uczniów, dlatego umieszczenie 
uczniów / studentów w centrum systemu edukacji i dostosowanie go do ich potrzeb ma 
ogromne znaczenie wraz z zachęcaniem do aktywnego obywatelstwa, tak aby uczniowie ci mogli 
zinternalizować wartości i postawy sprzyjające różnorodności i integracji.

Kraje uczestniczące pracują nad zapewnieniem integracyjnych środowisk i wdrożeniem 
obowiązujących polityk, aby zapewnić kompleksowe i jasne przepisy zapewniające systematyczną 
reakcję na problemy, jednak konieczne są dalsze zmiany.

Zalecenia wynikające z badań SOCI@LL można pogrupować w następujących trzech podstawowych 

ZALECENIA Z BADAŃ SOCI@LL
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ORGANIZACJE

WŁOCHY

SZKOŁY SAMORZĄDY

PORTUGALIA

Lider projektu

POLSKA

Partner stowarzyszony

CYPR

Partner stowarzyszony

Partner stowarzyszony
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www.wholeschoolsociallabs.eu 
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