MAPA DROGOWA
SOCI@LL

www.wholeschoolsociallabs.eu

MAPA DROGOWA SOCI@LL

WPROWADZENIE
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.
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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

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

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

Budowanie tętniącego
życiem wirtualnego
laboratorium
społecznościowego

Wdrożenie wirtualnego centrum
SOCI@LL

Wirtualne laboratorium społeczne
do współpracy międzysektorowej i
możliwości partycypacyjnego uczenia
się

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.
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UŻYTKOWNICY KOŃCOWI

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

UCZNIOWIE

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

NAUCZYCIELE

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

S Z K O ŁY

Ustanowią i utrzymają sojusze międzysektorowe i ściślejszą
współpracę ze szkołami oraz podmiotami działającymi na
rzecz edukacji i integracji.

SPOŁECZNOŚCI

MAPA DROGOWA
SOCI@LL
Mapa drogowa SOCI@LL ma na celu wykorzystanie, wspieranie i przyspieszenie zmian systemowych
w kierunku bardziej integracyjnych środowisk edukacyjnych i systemów w szkołach i wokół nich.
Mapa ta opiera się na wynikach działań przygotowawczych podjętych przez partnerów SOCI @ LL
na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym i uzupełnia cel początkowej fazy projektu:
ustanowienie podstaw ekspedycji SOCI@LL.
MAPA DROGOWA JEST
KOMPENDIUM NASTĘPUJĄCYCH
KONTRYBUCJI:

• Daje przegląd problemu i aktualnych wyzwań
społecznych, do których będzie się odnosić w
dziedzinie edukacji i zapewnia aktualny stan,
w którym sieć SOCI @ LL zostanie utworzona i
będzie działać;
• Gromadzi zestaw inspirujących i udanych praktyk
związanych z włączającą i innowacyjną edukacją w
Europie;
• Nakreśla strategię i ogólne podejście dla osób
zainteresowanych rozpoczęciem ekspedycji wokół
wykorzystania podejścia całej szkoły i laboratoriów
społecznych do siewu, pielęgnowania i wspierania
integracji społecznej w szkołach i wokół nich;
•Podkreśla plan działania na powtarzalność
SOCI @ LL w różnych systemach / kontekstach
edukacyjnych
• Określa pewne ostateczne zalecenia dotyczące
ogólnej
promocji
innowacyjnej
edukacji
włączającej.
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STATE-OF-PLAY
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.
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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:

1
2
3

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

ANALIZA ŹRÓDŁOWA
Kluczowe wnioski
Wyniki Analizy źródłowej przeprowadzonej w krajach SOCI@LL podkreśliły, jak zmienia się fizjonomia
społeczeństwa UE, co stanowi wyzwanie dla istniejących ram systemu i polityki 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.
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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

Trzeba stworzyć
kulturę tolerancji
i różnorodności
wspierającą
podstawowe wartości
UE

• 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

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z BADAŃ SOCI@LL

PRZEGLĄD LITERATURY
Kluczowe wnioski
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.
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Key findings are as follows:

KRAJE SOCI@LL

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

(Cypr, Włochy, Polska i Portugalia)

Wykorzystanie ICT musi być bardziej
zaimplementowane w placówkach
szkolnych
PRZEGLĄD LITERATURY W KRAJACH SOCI @ LL ORAZ W INNYCH KRAJACH UE / NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

BADANIA TERENOWE
Kluczowe wnioski
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

SURVEY

Uczniowie

296

Nauczyciele

133

Dyrektorzy

18

SEMI-STRUCTURED
INTERVIEWS

FOCUS
GROUPS

Społeczność Szkolna

40

Odpowiednie zainteresowane strony

43

Eksperci (edukacji)

28

Eksperci (integracji społecznej)

26
4 4 7

RAZEM

5 4

8 3

FAKTY I LICZBY BADAŃ TERENOWYCH SOCI@LL

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.
KRYTYCZNE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z BADAŃ PROWADZONYCH W
SZKOŁACH:
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

UCZNIOWIE
NAUCZYCIELE
DYREKTORZY

BADANIA SOCI@LL
MAPA DROGOWA SOCI@LL

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

Różnorodność widziana
w statusie społecznoekonomicznym
Religia jako kwestia
dyskryminacji
Uczenie się włączające z
podejściem partnerskiego
uczenia się

Programy
przeciwdziałania nękaniu
we współpracy z lokalną
społecznością
Plan przyjęć dla
zagranicznych studentów
Wspólna nauka z
technologią

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

UCZNIOWIE
NAUCZYCIELE
RODZICE
DYREKTORZY
INNI PRACOWNICY
SZKOŁY
SOCI @ LL FOKUS ZE SPOŁECZNOŚCIĄ SZKOLNĄ

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

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

KRYTYCZNE KWESTIE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ W DZIEDZINIE SZKÓŁ

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

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

PÓŁSTRUKTURYZOWANE WYWIADY I GRUPY FOKUSOWE Z INNYMI ZAINTERESOWANYMI STRONAMI
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INSPIRUJĄCE
PRAKTYKI
Partnerzy
zidentyfikowali
kilka
praktyk
przeprowadzanych na poziomie krajowym i
europejskim / międzynarodowym, podając ich
krótki opis. Łącznie wybrano 15 najlepszych
praktyk do dalszych badań, w tym 12 w krajach
partnerów (trzy na Cyprze, we Włoszech, w Polsce
i Portugalii) oraz trzy z innych krajów europejskich.
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E-EVALINTO: Środowisko ewaluacyjne dla wspierania międzykulturowych narzędzi mentoringu i praktyk
w szkole
iDecide: innowacyjny zestaw narzędzi do polityki podejmowania decyzji sprzyjającej włączeniu
społecznemu
Grecki program językowy dla obywateli krajów trzecich

Obozy letnie na temat integracji społecznej i walki z niepokojami społecznymi

Edukacja afektywna i relacyjna w szkole

Podejście do edukacji włączającej -> Jednostki kształcenia warstwowego

INCLUDED (Włączeni 2.0)

POWITALNIK (Welcome pack)

Raszyńska School

REEI: Szkolna sieć edukacji międzykulturowej (Rede de Escolas para a Educação Intercultural)

Szkoły przyjazne prawom człowieka (Escolas Amigas dos Direitos Humanos)

Szkoła drugiej szansy (Escola de Segunda Oportunidade)

NEMESIS - Nowatorski model edukacyjny umożliwiający umiejętności w zakresie innowacji społecznych

DOIT – Umiejętności przedsiębiorcze dla młodych innowatorów społecznych w otwartym cyfrowym
świecie
OSOS - Otwarte szkoły dla otwartych społeczeństw
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POPRAWA
EDUKACJI JAKOŚCI
HOLISTYCZNE
PODEJŚCIA
EDUKACYJNE

Środowisko wychowawcze powinno promować te same wartości, do których rozpowszechnienia dążą
współczesne społeczeństwa w celu uwrażliwienia obywateli na podstawowe wartości demokratyczne
UE. Systemy edukacyjne powinny uznawać wspólny cel społeczny w kształceniu młodych ludzi nie
jako uczących się (pod względem osiągnięć akademickich), ale jako obywateli społeczeństwa, w którym
żyją. Szkoły skupiające się na pielęgnowaniu wartości demokratycznych pozwalają uczniom w szkole
stać się aktywnymi i świadomymi obywatelami demokratycznymi (np. „Affective Education at School”,
Włochy). Zajęcie się prywatnym i społecznym wymiarem młodych ludzi jest ważne dla dzisiejszego
i jutrzejszego społeczeństwa, aby przygotować uczniów do stania się aktywnymi członkami i
szanującymi propagatorami praw innych osób (np. „Szkoły przyjazne prawom człowieka”, Portugalia).
To holistyczne podejście do edukacji w społeczeństwie szkolnym odgrywa kluczową rolę jako strategia
prewencyjna odchyleń behawioralnych wśród młodych ludzi (dyskryminacja, zastraszanie i epizody
nękania przez Internet itp.)
Systemy edukacyjne nie są przygotowane pod społeczeństwo, w którym różnorodność i pluralizm
są kwestiami, które stają się coraz bardziej znane. Ograniczanie wykluczenia społecznego młodych
ludzi jest priorytetem w klasach zawsze bardziej zróżnicowanych. Zajęto się kilkoma praktykami, aby
„przygotować” szkoły do przyjmowania zagranicznych studentów (zwłaszcza obywateli państw trzecich),
opracowując strategię, aby powitać ich i ułatwić ich integrację zarówno w systemach edukacyjnych, jak
i społecznych (np. Welcome Pack - POWITALNIK). Głównym celem było zapewnienie pionierskiego
programu nauczania i innowacji pedagogicznych w celu promowania kompetencji wielokulturowych
nauczycieli i uczniów (np. „Szkoła Raszyńska”, Polska). Szkoła dzisiejsza i jutra jest miejscem wielorakiego
uczenia się i ta różnorodność nie jest odzwierciedlona ani przyjęta przez tradycyjne podejścia i przyjęte
metodologie, zagrażające sukcesowi edukacyjnemu wszystkich. Nadal istnieją grupy mniejszościowe,
które mają tendencję do gwałtownego opuszczania swojej ścieżki edukacyjnej lub mają większe
trudności z osiągnięciem swojego potencjału edukacyjnego. Celem jest podkreślenie wartości dodanej
tych różnorodnych i mnogich ustawień, które mamy dzisiaj (np. „REEI”, Portugalia).

TECHNOLOGIA DLA
WSPARCIA

Poprawa doświadczeń edukacyjnych młodych ludzi i zapewnienie im procesu uczenia się przez całe
życie jest jednym z głównych wyzwań, którego należy podjąć w dziedzinie edukacji. Walka z ESL jest
nadal priorytetem w różnych krajach europejskich (np. W Polsce). Można odwrócić tę tendencję, dając
drugą szansę, dla tych którzy zdecydowali się zmienić decyzje odejścia i powrócić ponownie, czując się
częścią otwartych ram edukacyjnych (np. „Druga szansa na szkołę”, Portugalia). Niezwykle ważne jest,
aby oferta edukacyjna była aktualizowana zgodnie z szybko zmieniającym się zapotrzebowaniem na
naukę, dopasowując się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Różnych trudności w uczeniu się nie
można pokonać standardowym podejściem pedagogicznym, ale należy zdefiniować spersonalizowane
ścieżki nauczania (np. „Stratified Teaching Unit”, Włochy).

DODANIE
RÓŻNORODNOŚĆI I
PLURALIZMU

Dla każdej z tych najlepszych praktyk przeprowadzono pogłębioną analizę i co najmniej jeden wywiad,
angażując kluczowe podmioty zaangażowane w zarządzanie / operacjonalizację praktyki.
Zebrane udane praktyki podkreślają, co zostało zrobione w dziedzinie edukacji UE w zakresie
innowacyjnych i inkluzywnych praktyk.

Obecnie w Europie istnieje wiele inicjatyw reformujących edukację w dziedzinie nauczania i na
poziomie polityki, które mają na celu zwiększenie skuteczności szkół i zapewnienie uczniom edukacji
przygotowującej ich do życia w XXI wieku. Szkoły są proszone o podniesienie jakości edukacji,
poprzez zapewnienie większej liczby uczniów, niż w przeszłości, zaawansowanych umiejętności
oraz umiejętność elastycznego myślenia i rozwiązywania problemów w zależności od zmieniającego
się zapotrzebowania społeczeństwa dzięki wprowadzeniu technologii (np. „DOIT”, Europejski /
międzynarodowy). Te inicjatywy reform rozpościerają się niczym wachlarz od programów do tworzenia
portali edukacyjnych, oferowania nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego, rutynowego
wprowadzania urządzeń cyfrowych / technologicznych w ręce wszystkich uczniów (np. „IDecide”,
Cypr), przebudowy i przebudowy, na szerszym poziomie środowiska edukacyjne, które inspirują
wszystkich młodych ludzi do odblokowywania ukrytych talentów i osiągania ich pełnego potencjału
(np. „Otwarte szkoły dla otwartych społeczeństw”, europejskie / międzynarodowe). Zapewnienie
dostępu i równej dostępności placówek edukacyjnych i zasobów dla młodych ludzi w najbardziej
niekorzystnej sytuacji jest możliwe w ramach filozofii innowacji społecznych faworyzującej podejście
oparte na współpracy, włączające i elastyczne (np. „Nemesis”, europejski / międzynarodowy).
WNIOSKI WYCIĄGNIĘTE Z BENCHMARKU
MAPA DROGOWA SOCI@LL

STRATEGIA
SOCI@LL
Strategia SOCI @ LL opiera się na aktualnych
mapach krajobrazów i wiedzy współtworzonej w
pierwszym etapie tej ekspedycji. Daje przegląd
następnych kroków, które należy podjąć w celu
stworzenia systemów integracyjnych w sektorze
edukacyjnym
z
holistycznym
podejściem,
oczywiście po wykryciu obecnego krajobrazu.
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Sieć SOCI @ LL musi zostać utworzona i utrzymana w celu przygotowania gruntu dla lokalnych aktorów
do udziału w wyprawie SOCI @ LL. Następnie zostaną opracowane, przetestowane i dopracowane
zasoby edukacyjne dla innowacyjnego i włączającego uczenia się, które zostaną wprowadzone w
ramach innowacji istniejących programów nauczania. W tym etapie opracowywane są odpowiednie
narzędzia przewodnie, które pozwalają władzom lokalnym na współdecydowanie w tym procesie. W
końcu wirtualne laboratorium społeczne będzie ostatecznie wysiłkiem w tworzeniu otwartej szkoły,
w tym wszystkich głosów i wkładów.

Utworzenie i utrzymanie sieci SOCI@LL

Opracowywanie, testowanie i dostrajanie
zasobów edukacyjnych dla innowacyjnego i
integracyjnego uczenia się

STRATEGICZNE FILARY SOCI@LL
Opracowywanie, testowanie i dostrajanie
narzędzi przewodnich na platformach
integracyjnych dla władz lokalnych

Utworzenie i utrzymanie Wirtualnego
Laboratorium Społecznego

STRATEGICZNE FILARY SOCI@LL

FILAR 1:
SIEĆ SOCI@LL
Wyzwania/problem rozwiązany: na szczeblu lokalnym polityka integracyjna w dziedzinie edukacji
musi rozwijać podejście oparte na współpracy w celu ich wdrożenia, zapewniając również
reprezentację wszystkich zainteresowanych podmiotów / zainteresowanych stron. Szkoły nie muszą
być wyposażone w strategie promowania bezpiecznego i pozytywnego środowiska w szkołach i
wokół nich, co powinno być wspierane przez solidne partnerstwo z władzami lokalnymi, w których
zainteresowane podmioty mogłyby być zaangażowane jako współtwórcy i beneficjenci końcowi.
Zwiększyłoby to aktywne zaangażowanie i integrację społeczną młodych ludzi. Takie elastyczne i
otwarte partnerstwa stworzyłyby również znaczące i owocne możliwości zaangażowania społeczności
szkolnych w refleksję i dyskusję na temat wspólnych wartości i integracji, pozwalając swoim członkom
być bardziej świadomymi i poinformowanymi obywatelami, lepiej przygotowanymi do propagowania
tolerancji i integracji, działając jako opiekunowie wartości demokratycznych i przeciwdziałania
dyskryminacji i / lub szerzej szerzyć równość w społeczności szkolnej i społeczeństwie.
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GŁÓWNY CEL
Ogólnym celem jest stworzenie paradygmatycznej zmiany w sposobie działania szkół i społeczności oraz
współpracy w celu tworzenia innowacyjnych podejść do integracji społecznej. Angażowanie kluczowych
interesariuszy jest konieczne, aby zapewnić pełny reprezentatywny i sprzyjający włączeniu proces tworzenia
sieci, zarówno wewnątrz, jak i wokół szkół.
KONKRETNE CELE

ZASOBY

Koncepcja projektu opiera się na podejściu do głębokiej współpracy, w którym
znaczące i owocne partnerstwa są nie tylko pielęgnowane, ale także wprowadzane
w życie i prezentowane. Z tego powodu głównym celem będzie stworzenie
sieci, w której wspierane będzie zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności
zainteresowanych stron, a najważniejszą dynamiką będzie pielęgnowanie
wspólnego uczenia się, dzielenie się doświadczeniami i współpraca.

• Otwarte
partnerstwa lokalne
• Wspólne
podejścia
metodologiczne

ZALECENIE
#1

ZALECENIE
#2

ZALECENIE
#3

ZALECENIE
#4

Ustrukturyzowana
współpraca między
władzami lokalnymi
i szkołami, które
wspólnie dzielą
się i zapewniają
podstawowe wartości
UE i holistyczne
programy edukacyjne

Wykorzystanie ICT
mogłoby sprzyjać
włączającej i pełnej
dynamice / dialogu
partycypacyjnemu
między różnymi
zainteresowanymi
stronami, które należy
wzmocnić na poziomie
lokalnych szkół i
społeczności

Działania uczniów
na rzecz edukacji
obywatelskiej powinny
być rozwijane poprzez
synergiczne działania
ze społecznością
lokalną w celu
wspierania aktywnego
obywatelstwa młodych
ludzi

Różnorodność i
pluralizm powinny
znaleźć rzeczywistą
reprezentację
w lokalnym
partnerstwie
w sektorze
edukacyjnym

FILAR 2: AKTYWA EDUKACYJNE
DLA INNOWACYNNEGO I
WZAJEMNEGO UCZENIA SIĘ
Wyzwania / problem rozwiązany: w społeczeństwach europejskich wysokiej jakości systemy
edukacyjne można zapewnić dzięki innowacyjnym paradygmatom edukacyjnym i podejściom
pedagogicznym, które odpowiednio uwzględniają współczesne wyzwania społeczne, takie jak
wielokulturowość, pluralizm, wprowadzenie technologii, elastyczne i skoncentrowane na uczniu
programy edukacyjne itp. Można to również zapewnić poprzez zapewnienie aktualne, użyteczne i
innowacyjne zasoby dla profesjonalistów edukacyjnych, umożliwiające im lepsze przygotowanie
do pozytywnego zarządzania wyzwaniami związanymi z różnorodnością i wprowadzanie nowych
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GŁÓWNY CEL
The project is aimed at fostering inclusive education and training driving forward the proliferation of systemic
and holistic approaches and mainstreaming effective innovative pedagogies and methodologies, creating
opportunities for key actors to strengthen their intercultural competences, fostering an ethos of diversity and
respect for multiplicity inside and around schools and establishing long-lasting self-managed collaborative
settings for social experimentation and change.

KONKRETNE CELE

ZASOBY

The proposed work-structure and activities were strategically
planned to generate and validate updated curricula and new
prove-effective tools, including, edutainment resources which
(co-built-on the visions of the stakeholders, particularly school
community, scientific experts and public authorities linked to
education and inclusion matters) incorporates diversity and
culturally sensitive topics. For this reason, ground-breaking
methods and resources addressed both to school leaders and
teachers/educators will be developed, tested, validated and
scaled-up, that include educative assets both culturally sensitive
and that favour inclusive educative programs inside schools.

• Toolkit for school leaders on how
to create and sustain culturallysensitive and inclusive systems
inside and around schools
• Toolkit for teachers on how to
drive curricular and pedagogical
innovation and foster multicultural
learning in and out classrooms

ZALECENIE
#1

ZALECENIE
#2

ZALECENIE
#3

ZALECENIE
#4

Uczenie się
sprzyjające włączeniu
społecznemu powinno
być wspierane
przez holistyczne
metodologie i
podejścia oparte na
prawach człowieka.

Podejścia oparte na
współpracy, które
należy uwzględnić
w programach
edukacyjnych dla
uczniów, studentów,
nauczycieli i
współpracy nauczycieli
i rodziców oraz dialogu.

Elastyczność i wspólne
projektowanie
powinny być dwiema
kwestiami, które
należy uwzględnić
w programach
edukacyjnych.

Budowanie potencjału
dla nauczycieli
jest wymagane
w odpowiedzi
na wyzwania
społeczne (zajęcia
wielokulturowe,
wprowadzenie
technologii, elastyczne
i skoncentrowane
na uczniu programy
edukacyjne itp.).
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FILAR 3: NARZEDZIE – PRZEWODNIK
PO INKLUZYWNYCH PLATFORMACH
DLA WŁADZ LOKALNYCH
Wyzwania / problem rozwiązany: w ramach promocji uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu
na poziomie każdego kraju może istnieć luka między projektowaniem polityki a jej realizacją. Aby
stworzyć skuteczne mosty dla synergii między różnymi politykami / sektorami i ich wdrażania,
eksperymentowania i wzajemnego zrozumienia między różnymi systemami i podmiotami, konieczne
jest dzielenie się innowacyjnymi systemami na szczeblu wspólnotowym, co powinno umożliwić
systemową zmianę w sposobie współpracy i współpracy władz lokalnych w ramach społeczności
wychowawcze. Przyczyniłoby się to do zakłócenia międzypokoleniowych cykli deprywacji i
zapewnienia skuteczniejszej interwencji przeciwko niekorzystnym sytuacjom edukacyjnym na
każdym poziomie społeczności.
GŁÓWNY CEL
Koncepcja projektu opiera się na podejściu do głębokiejwspółpracy, w którym znaczące i owocne partnerstwa
są nie tylko pielęgnowane, ale także wprowadzane w życie i prezentowane na poziomie lokalnym. W ramach
partnerstw i poza nimi kluczowi interesariusze będą głęboko zaangażowani we wszystkie fazy cyklu życia
projektu (ocena potrzeb, planowanie, ocena wdrożenia i rozpowszechnianie) oraz będą posiadaczami i
ambasadorami procesów współpracy realizowanych na szczeblu lokalnym ( lokalne partnerstwa prowadzące
laboratoria społeczne). Władze lokalne będą potrzebować wskazówek, aby być zarówno deweloperami,
uczestnikami, jak i beneficjentami takich integracyjnych platform, które zostaną utworzone na szerszym szczeblu
lokalnym i europejskim, aby wspierać i przyspieszać zmiany systemowe.

KONKRETNE CELE

ZASOBY

Narzędzia skierowane do władz lokalnych zostaną opracowane, przetestowane
i dopracowane w celu stworzenia, ożywienia i utrzymania platform integracji
społecznej. Opracowane zasoby zostaną przetestowane przez użytkowników
końcowych i dopracowane, aby zapewnić zoptymalizowane dostosowanie do
potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Sesje wzmacniające mają na celu promowanie
samorządności integracyjnych struktur / komitetów w szkołach i laboratoriach
społecznych wokół szkół.

• Zestaw narzędzi dla
władz lokalnych obejmujący
podejście metodologiczne
krok po kroku do
laboratoriów społecznych i
zasobów pomocniczych

ZALECENIE
#1

ZALECENIE
#2

ZALECENIE
#3

ZALECENIE
#4

Młodzi ludzie
powinni znajdować
się w centrum
podejmowania
decyzji dotyczących
włączającego uczenia
się w szkołach i wokół
nich, poprawiając
ich wyniki w
nauce i aktywne
obywatelstwo.

Zaangażowanie
rodziców powinno być
promowane wewnątrz
i wokół partnerstwa
szkół (zwłaszcza
dla zagranicznych
rodziców) w celu
wspierania ich
integracji społecznej
w okolicznych
społecznościach.

Należy opracować
ramy oceny, aby
„zmierzyć” zmiany,
które nastąpiły dzięki
platformom integracji
społecznej.

Platformy integracyjne
powinny obejmować
przestrzeń dialogu związaną
z pojawiającymi się
potrzebami i priorytetami
wewnątrz społeczności
edukacyjnej (jako budowanie
wspólnotowych ram dla
programów przeciwdziałania
nękaniu, które mają być
wdrażane przez szkoły na
poziomie lokalnym).
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FILAR 4: WIRTUALNE
LABORATORIUM
Wyzwania / problem rozwiązany: Rozwiązaniom kierowanym przez społeczność w systemach
edukacyjnych brakuje odpowiedniej platformy wspierającej, aby zaangażować wszystkie
zainteresowane strony w proces współdecyzji. Zrównoważone zmiany i innowacje w dziedzinie
edukacji opracowane wspólnie przez i dla kluczowych interesariuszy w ramach całego systemu
szkolnego mogłyby być wspierane poprzez wkład cyfrowych narzędzi włączających, które poprzez
lokalne laboratoria społeczne stworzyłyby europejską sieć wspieraną przez wirtualną platformę.
GŁÓWNY CEL
Laboratoria społeczne (partycypacyjne, eksperymentalne i systemowe) będą stanowić uprzywilejowaną
platformę nie tylko do współtworzenia innowacyjnych rozwiązań przez użytkowników końcowych, ale także do
dzielenia się wiedzą, rozpowszechniania i zwiększania zasobów, metodologii i wyników wśród odpowiednich
podmiotów. Ustawienia te, będące własnością użytkowników końcowych i zarządzane przez nich, będą
wbudowane w lokalne partnerstwa ustanowione między szkołami i społecznościami szkolnymi, władzami
lokalnymi, ekspertami naukowymi / technicznymi i innymi kluczowymi interesariuszami i będą stanowić motto
europejskiego sojuszu partnerstw wspieranych praktycznie przez global SOCIA @ L-LAB. Ponadto, uzupełniając
działania zaplanowane do przeprowadzenia z wykorzystaniem tych laboratoriów jako tła (i angażując grupy w
niekorzystnej sytuacji), zestaw innych działań uczestniczących wykraczających poza czystą wymianę dobrych
praktyk odbędzie się w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.
KONKRETNE CELE

ZASOBY

Budowanie tętniącego życiem wirtualnego laboratorium społecznościowego
pozwoli na tworzenie i utrzymywanie rozwiązań kierowanych przez społeczność
dla złożonych wyzwań społecznych i ustanawianie jednocześnie długotrwałych,
samodzielnych, wspólnych ustawień eksperymentów społecznych i zmian.

• Wirtualne laboratorium
społeczne do współpracy
międzysektorowej i
możliwości uczestnictwa
w uczeniu się

ZALECENIE
#1

ZALECENIE
#2

ZALECENIE
#3

ZALECENIE
#4

Współczesne
wyzwania społeczne
powinny znaleźć
możliwość odniesienia
się do społeczności
wychowawczych

Włączające
metodologie i podejścia
do współdecyzji
powinny mieć
różnorodność i
pluralizm jako główne
elementy

Podejście
skoncentrowane
na uczniu powinno
być promowane
w celu wspierania
upodmiotowienia
młodych ludzi i
zapewnienia również
wysokiej jakości
edukacji

Formalne i nieformalne
programy edukacyjne
powinny stanowić
część kompleksowych
ram na szczeblu
lokalnym
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PLAN DZIAŁANIA
Plan działania SOCI@LL zawiera szczegółowe
wskazówki dotyczące powtarzalności strategii
SOCI@LL i wirtualnego laboratorium społecznego
w innych kontekstach UE i systemach
edukacyjnych. Zawiera szczegółowy opis ogólnych
i szczegółowych celów, celów, wyników, czasu
trwania i wyzwań / możliwości w ramach każdego
filaru wyprawy.

MAPA DROGOWA SOCI@LL

Jest to plan operacyjny dotyczący wymaganych zasobów, narzędzi i etapów, które należy podjąć,
aby inni członkowie szkoły i kluczowi interesariusze mogli ponownie zaproponować stworzenie,
utrzymanie i utrzymanie wirtualnego laboratorium społecznego w ramach sieci szkół wewnętrznych
/ zewnętrznych. Plan składa się z pięciu etapów wyprawy w następujący sposób:
1. Budowanie
fundamentów

2. Angażowanie
kluczowych
decydentów

3. Używanie
innowacyjnych
zasobów

4. Kożystanie
z materiałów
pomocniczych

5. Bycie na bieżąco
(online)

KROKI PLANU DZIAŁANIA SOCI@LL

Każdy krok jest szczegółowo opisany w kolejnych sekcjach.
KROK 1

KROK 1 – UKLADANIE FUNDAMENTÓW
Cele ogólne

Konkretne cele

Grupa docelowa
Wyniki

Trwanie

Wyzwania/szanse

Mapowanie otaczającego krajobrazu interwencji w celu zidentyfikowania, zebrania i
zaadresowania potrzeb i priorytetów poprzez:
• Przegląd stanu gry i potrzeb
• Sprawdzaj i prezentuj najlepsze praktyki
• Współtworzenie planu działania w celu przyspieszenia odpowiednich zmian
Kluczowi interesariusze będą współpracować, aby wspólnie określić priorytety działań z
każdego punktu widzenia, podając odpowiednie informacje własne. Ten pierwszy wstępny
krok ma ogromne znaczenie dla określenia podstawy zmiany systemowej, którą należy
zająć, określając ścieżkę, którą należy podążać. Najnowocześniejsza zmapowana mapa
przyczyni się do dostarczenia rzetelnych dowodów proponowanych rozwiązań w celu
przezwyciężenia zidentyfikowanych problemów / wyzwań.
Uczniowie

Nauczyciele

Przewodniczący
szkoły

Władze lokalne

Społecznośći

Mapowanie aktualnego stanu kontekstu odniesienia i gromadzenie najlepszych praktyk
oraz wiedzy istniejącej w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów
2-3 miesiące

3-4 miesiące

+5 miesiące

Aby wywołać zmiany systemowe, wszyscy zainteresowani aktorzy i interesariusze muszą
zostać włączeni w fazę badań, aby określić, czego brakuje, i co należy zrobić, aby promować
i tworzyć skuteczne sieci edukacyjne na różnych szczeblach terytorialnych. Powinien on
opierać się na aktywnym udziale wszystkich członków społeczności szkolnej, w szczególności
uczących się, w celu wzmocnienia ich pozycji i poczucia przynależności oraz przez wszystkie
odpowiednie podmioty działające na rzecz integracyjnych programów uczenia się przez całe
życie w formalnej lub nieformalnej dziedzinie edukacji .
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KROK 2

ANGAŻOWANIE KLUCZOWYCH
DECYDENTÓW
Cele ogólne

Konkretne cele

Grupa docelowa

Wyniki
Trwanie

Wyzwania/szanse

Należy wspierać znaczące i owocne partnerstwa, budując sieć, w której promowane jest
zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności interesariuszy, a najważniejszą dynamiką
będzie pielęgnowanie wspólnego uczenia się, dzielenie się doświadczeniami i współpraca.

Powstanie demokratyczna i integracyjna kultura szkolna, która ceni różnorodność i pozwala na
przestrzeń do dialogu i dyskusji na temat kontrowersyjnych kwestii. Ma to zasadnicze znaczenie
dla uczenia się społeczno-emocjonalnego i nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich
przez wszystkich uczniów oraz zmniejszania także wykluczenia społecznego i tendencji
dyskryminacyjnych.
Synergie i międzysektorowa współpraca i powiązania zostaną uruchomione na szczeblu lokalnym,
łącząc kluczowych lokalnych aktorów i tworząc owocną i znaczącą współpracę w ramach
ustrukturyzowanych ram działania.
Uczniowie

Nauczyciele

Przewodniczący
szkoły

Władze lokalne

Społecznośći

Open partnerships/network created at local level
2-3 miesiące

3-4 miesiące

+5 miesiące

Instytucje edukacyjne nie powinny być postrzegane jako wyspa, ale jako integralna część
społeczności lokalnej, w tym społeczeństwa obywatelskiego i sektora biznesu. Otwarte
sieci przyczynią się do generowania wyników na poziomie lokalnym / krajowym i wspierania
europejskich sojuszy na szerszych poziomach.

MAPA DROGOWA SOCI@LL

KROK 3

KORZYSTANIE Z AKTYWÓW
INNOWACYJNYCH
Cele ogólne

Jakościowe systemy edukacyjne można zapewnić dzięki innowacyjnym modelom
edukacyjnym i podejściom pedagogicznym, które odpowiednio uwzględniają współczesne
wyzwania społeczne i potrzeby edukacyjne w zakresie integracyjnych systemów
edukacyjnych w szkołach i wokół nich oraz ustanawiają długotrwałe, samodzielne
zarządzanie współpracą dla eksperymentów społecznych i zmian.

Konkretne cele

Treści edukacyjne powinny uwzględniać wyzwania na poziomie indywidualnym,
lokalnym i globalnym, być wrażliwe kulturowo i odzwierciedlać mnogość perspektyw..
Eksperymentalny wymiar uczenia się powinien być promowany poprzez podejście
skoncentrowane na badaniu i uczestnictwo odzwierciedlone w programach edukacyjnych.
Takie środowiska uczenia się można najlepiej promować poprzez podejścia całej szkoły.
Nauczyciele muszą być wspierani i uprawnieni do zarządzania różnorodnością i rozwijania
społecznych i obywatelskich kompetencji uczniów, poprzez ciągły rozwój zawodowy,
praktyczne narzędzia oraz stałe wsparcie i doradztwo.
Nauczyciele muszą być świadomi swoich subtelnych uprzedzeń i powinni nabrać
pewności siebie i doświadczenia w odgrywaniu roli ułatwiającej w trudnych rozmowach.
Inne kluczowe zainteresowane strony na szczeblu lokalnym, krajowym i szerszym
UE mogłyby przyczynić się do dostarczenia wglądu i sugestii w dziedzinie integracji
społecznej oraz w dziedzinie edukacji formalnej i pozaformalnej

Grupa docelowa

Uczniowie

Wyniki

Trwanie

Wyzwania/szanse

Nauczyciele

Przewodniczący
szkoły

Władze lokalne

Społecznośći

• Zestaw narzędzi dla liderów 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 inkluzyjnego uczenia się w salach lekcyjnych i poza nimi
2-3 miesiące

3-4 miesiące

+5 miesiące

Zasoby opracowane i przetestowane przez profesjonalistów edukacyjnych oraz innowacje
pedagogiczne powinny być dostosowane do pojawiających się potrzeb wewnątrz klas i
uwzględniać problemy społeczne. W ten sposób nauczyciele będą lepiej przygotowani
do pozytywnego radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z kontekstem związanymi z
różnorodnością i do wprowadzenia nowych podejść mogą zatem stać się „prawdziwymi
laboratoriami innowacji pedagogicznej”.
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KROK 4

KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW
POMOCNICZYCH
Cele ogólne

Władze lokalne będą musiały być wyposażone tak, aby były zarówno deweloperami,
uczestnikami, jak i beneficjentami inkluzywnych platform, które zostaną utworzone w
celu wprowadzenia zmian systemowych.

Konkretne cele

Twórcom polityki na różnych szczeblach terytorialnych zostaną udostępnione narzędzia
i wskazówki wzmacniające, aby promować samorządność integracyjnych struktur /
komitetów w szkołach i laboratoriach społecznych wokół szkół.

Grupa docelowa

Uczniowie

Wyniki
Trwanie

Wyzwania/szanse

Nauczyciele

Przewodniczący
szkoły

Władze lokalne

Społecznośći

Zestaw narzędzi dla władz lokalnych obejmujący podejście metodologiczne krok po kroku
do laboratoriów społecznych i zasobów pomocniczych
3-4 miesiące

2-3 miesiące

+5 miesiące

Aby stworzyć skuteczne mosty dla synergii między różnymi pollitykami / sektorami i ich
wdrażania, eksperymentowania i wzajemnego zrozumienia między różnymi systemami i
podmiotami, konieczne jest dzielenie się innowacyjnymi systemami na szczeblu wspólnotowym,
co powinno umożliwić systemową zmianę w sposobie współpracy i współpracy władz lokalnych
w ramach społeczności wychowawcze.

KROK 5

BYCIE NA BIEŻĄCO (ONLINE)
Cele ogólne

Zrównoważone zmiany i innowacje w dziedzinie edukacji opracowane wspólnie przez i dla
kluczowych interesariuszy w ramach całego systemu szkolnego mogłyby być wspierane
poprzez wkład cyfrowych narzędzi włączających, które poprzez lokalne laboratoria
społeczne stworzyłyby europejską sieć wspieraną przez wirtualną platformę.

Konkretne cele

Laboratoria społeczne (partycypacyjne, eksperymentalne i systemowe) będą stanowić
uprzywilejowaną platformę nie tylko do współtworzenia innowacyjnych rozwiązań przez
użytkowników końcowych, ale także do dzielenia się wiedzą, rozpowszechniania i zwiększania
zasobów, metodologii.
Władze różnych szczebli muszą promować i angażować się w rozwój trwałych mechanizmów,
które zapewnią, że spektrum zainteresowanych stron będzie aktywnie współpracować z
instytucjami edukacyjnymi, pod warunkiem przestrzegania priorytetów edukacyjnych i potrzeby
autonomii decyzyjnej społeczności edukacyjnej.

Grupa docelowa

Uczniowie

Nauczyciele

Wyniki

Platforma wirtualna

Trwanie

2-3 miesiące

Wyzwania/szanse

Przewodniczący
szkoły

3-4 miesiące

Władze lokalne

Społecznośći

+5 miesiące

Rozwiązaniom kierowanym przez społeczność w ramach systemów edukacyjnych brakuje
odpowiedniej platformy wspierającej, aby zaangażować wszystkie zainteresowane strony w proces
współdecyzji. Zrównoważone zmiany i innowacje w dziedzinie edukacji opracowane wspólnie
przez i dla kluczowych interesariuszy w ramach całego systemu szkolnego mogłyby być wspierane
poprzez wkład cyfrowych narzędzi włączających, które poprzez lokalne laboratoria społeczne
stworzyłyby europejską sieć wspieraną przez wirtualną platformę.
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ZALECENIA

Zebrano różne zalecenia, które podsumowano w
poniższych punktach jako wskazówki dotyczące
przyspieszenia zmian systemowych w szkołach i
wokół nich, promowania włączenia społecznego i
podstawowych wartości UE wśród społeczności i
współczesnych społeczeństw.
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Należy stworzyć pozytywną narrację na temat różnorodności i pluralizmu w
Nowa narracja i
społeczeństwach UE, aby docenić je jako zasoby do wykorzystania przez ludzi, aby
paradygmaty do zwiększyć potencjał wszystkich, szanując różnice między grupami społecznymi i
rozpowszechnienia jednostkami oraz promując jednocześnie równość czasu.
społeczna nie powinna być postrzegana jako proces homogenizacji lub
we współczesnych Integracja
wyrównania, ale akceptacją procesu, uznaniem i tolerancją wielości aktorów i cech
społeczeństwach istniejących w społeczeństwie, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. Młodzi ludzie muszą

być w centrum tego paradygmatu ewolucji, reprezentując przyszłość procesu cywilizacji
i reprezentując teraźniejszość, będąc jednym z ogniw łańcucha, które należy włączyć i
usłyszeć teraz.

Podejście
skoncentrowane
na uczniu w celu
efektywnego
uczenia się
włączającego

Jak można włączyć potrzeby i priorytety młodych ludzi do innowacyjnych programów
nauczania? Jak można wziąć je pod uwagę przy opracowywaniu integracyjnych
metodologii? Kluczem jest pozwolić im powiedzieć i usłyszeć ich priorytety dla osiągnięcia
sukcesu w szkołach, a jednocześnie wspierać ich osobisty rozwój w społeczeństwie poprzez
holistyczne ramy edukacyjne dla rozwoju osobistego, społecznego i ludzkiego.
Edukacja powinna być postrzegana jako ogólne ramy, z których młodzi ludzie mogliby
podjąć wszelkie niezbędne pokarmy, aby stać się obywatelami jutra, pracownikiem, którym
chcą zostać, znajdując swoje miejsce w społeczeństwie i ich osobistą realizację. Aby
zrealizować to wielkie zadanie, systemy edukacyjne muszą umieścić ucznia w centrum i
opracować zindywidualizowaną i spersonalizowaną ścieżkę uczenia się oraz zasoby, aby
rozwijać swój wewnętrzny potencjał.

Głęboka
więź między
sieciami szkół a
społecznościami
lokalnymi

Aby stworzyć kompleksowe ramy działania i współpracy w dziedzinie edukacji, potrzebna
jest współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów. Władze lokalne, organizacje
społeczeństwa obywatelskiego, każdy, kto podziela misję szerokiego rozpowszechniania
wspólnych celów edukacyjnych i działa na jego rzecz, powinny tworzyć silne synergie w celu
edukowania lub szkolenia młodych ludzi w spójnych i ustrukturyzowanych ramach. W ten
sposób zajęcia programowe i pozaszkolne, systemy formalnego i pozaformalnego uczenia
się, kształcenie i szkolenia, promowałyby różne działania w ramach wielorakiego rozwoju
młodych ludzi w społeczeństwie.

Czasami problemem jest stworzenie skutecznych współczesnych demokracji, w których
Technologia:
pluralizm, różnorodność i ciągłe zmiany (stwarzane przez technologie, ewolucję interakcji
potężne
międzyludzkich i fizjonomia nowych gospodarek) stanowią wyzwanie dla tworzenia i trwałości
społeczeństw integracyjnych. Rola technologii w społeczeństwie została wykorzystana w
narzędzie do
sposób i w różnych sektorach, ale rzadko badano ją i doceniano jej potencjał zmian
współdecydowaniaróżny
społecznych. Ma to ogromny wpływ na dotarcie do najbardziej zmarginalizowanej grupy i
uczynienie ich w centrum procesu współdecyzji, w którym udział jest łatwiejszy i zapewniony.
i uczestnictwa
Innowacja w edukacji może oznaczać cyfrowe narzędzia lub zasoby, które należy wprowadzić
w szkołach, ale innowacje w edukacji włączającej mogą również oznaczać wykorzystanie
technologii jako platformy, na której słychać głosy wszystkich i włączane do systemu
podejmowania decyzji.

Kształcenie
ustawiczne: co
nowego?

Uczenie się przez całe życie jest już filarem polityki edukacyjnej UE, promowanej przez
różne programy i inicjatywy. Ale to tylko wartości dla uczniów? A dla trenerów? W
badaniu SOCI @ LL wyszło na jaw, że ciągłe szkolenia powinny być promowane wśród
trenerów lub nauczycieli w ich ważnej roli, jaką jest zapewnienie zaktualizowanego
procesu uczenia się zgodnie z prośbą i zmianami społeczeństwa. Jeśli rozpoznamy
ewolucyjne aspekty społeczeństwa, powinniśmy również rozpoznać nowe paradygmaty i
zasoby potrzebne do zapewnienia pełnego rozwoju człowieka. Nauczyciele są narzędziem
do dzielenia się i przekazywania nowych rozwiązań współczesnych wyzwań społecznych
dla przyszłych lepszych i bardziej spójnych społeczeństw.
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EPILOG
Ten epilog ma na celu określenie zakresu, w
jakim działania projektu SOCI @ LL są zgodne
z europejskimi strategiami w zakresie edukacji i
integracji społecznej w ogóle, a także z krajowymi
priorytetami, w odniesieniu do których można
rozważyć działania każdego kraju. W tym celu
zostaną dostarczone dodatkowe odniesienia
kontekstowe do europejskich i międzynarodowych
umów, konwencji i ilustracji politycznych, wraz
z odniesieniami do zbioru odpowiedniej wiedzy
dostępnej z innych projektów UE opracowanych
w kraju partnerskim.
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Integracja społeczna jest jednym z głównych wyzwań w budowaniu społeczeństwa, które szanuje
ludzką godność, różnorodność, wolność i prawa człowieka, w tym prawa mniejszości, na świecie
i w Europie. Na poziomie międzynarodowym „zapewnienie włączającej i sprawiedliwej edukacji o
wysokiej jakości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich” jest
celem czterech Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podstawowy charakter tego
celu można odnaleźć w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR) przyjętej w 1948 r. i
potwierdzonej później w kilku międzynarodowych i europejskich instrumentach praw człowieka,
w tym w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty (1960), w Pakcie
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR) oraz w Konwencji Praw Dziecka (CRC,
1989). Szereg innych instrumentów ONZ mających zastosowanie do określonych grup (mniejszości
etniczne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, uchodźcy i migranci) nakłada na państwa obowiązek
zapewnienia edukacji bez dyskryminacji, a wśród nich, prawo do edukacji włączającej jest coraz
częściej uznawane w prawie międzynarodowym.
Na poziomie Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych UE zapewnia ogólny zakaz wszelkiej
dyskryminacji, co zostało również powtórzone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
art. 2 i 10. Szczegółowe prawodawstwo UE dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji zasadniczo
odnosi się do dyskryminacji w zatrudnieniu, ale nie w edukacji, z jedynym wyjątkiem, który stanowi
Dyrektywa Rady 2000/43 / WE z dnia 29 czerwca 2000 r. Integracja społeczna pozostaje jednak
jednym z podstawowych elementów wysiłków UE na rzecz edukacji i szkolenia. Chociaż w Unii
Europejskiej kompetencje edukacyjne i szkoleniowe są wykonywane przez państwa członkowskie,
UE odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu ich działań na kilka sposobów, zwłaszcza w podnoszeniu
jakości i innowacyjności w edukacji. Część tych wysiłków koncentruje się na promowaniu włączenia
społecznego i aktywnego obywatelstwa w szkołach europejskich, co jest kluczowym celem, do
którego UE dąży poprzez główne ramy współpracy politycznej UE, znane jako ET 2020, poprzez
szereg instrumentów finansowania, w tym program Erasmus+ i Europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne oraz wiele innych polityk i niewiążących oświadczeń.
Jeśli chodzi o strategię ET 2020, uznano ją za forum, w ramach którego państwa członkowskie mogą
dzielić się wiedzą i wymieniać najlepszymi praktykami w zakresie polityki edukacyjnej i reform. We
wspólnym sprawozdaniu Komisji i Rady z 2015 r. na temat realizacji strategii, „edukacja włączająca,
równość, niedyskryminacja i promowanie kompetencji obywatelskich” są priorytetowymi obszarami
współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia. W związku z tym, wśród czterech
celów strategii wymienia się promocję: „równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa”,
mających na celu zapewnienie dwóch głównych celów strategii:
• odsetek osób przedwcześnie kończących naukę i szkolenie w wieku 18–24 lat powinien wynosić
poniżej 10%;
• co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lata powinno mieć jakąś formę wyższego wykształcenia;
W ramach ET 2020, grupa robocza „Wspólne wartości i edukacja włączająca”, składająca się z
ekspertów nominowanych przez państwa członkowskie i kluczowych interesariuszy, jest głównym
ciałem dyskusji na temat tych kluczowych kwestii.
Oprócz strategii, w ostatnich latach przyjęto kilka inicjatyw politycznych, aby pracować nad tymi
celami. Zainteresowanie UE budowaniem sprzyjającego włączeniu społecznemu także poprzez szkołę
uwidoczniło się w przyjęciu przez Radę Europejską, Parlament Europejski i Komisję Europejskiego
Filaru praw socjalnych w 2017 r. Porozumienie od samego początku deklaruje, że jakość, edukacja
włączająca, szkolenie i uczenie się przez całe życie to podstawowe prawa dla każdego, umożliwiające
obywatelom pełne uczestnictwo w społeczeństwie.
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Zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie oraz
Zalecenie Rady w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego
wymiaru nauczania są również kluczowymi politykami w tej sprawie, zwłaszcza ta ostatnia stanowi,
wraz z deklaracją paryską UE z 2015 r. to główne dokumenty, na których opiera się praca wspomnianej
wcześniej Grupy Roboczej ET 2020. Komunikat Komisji w sprawie roli polityki młodzieżowej,
edukacyjnej i kulturalnej w budowaniu silniejszej Europy jest kolejnym ważnym dokumentem
wspierającym tę wizję edukacji: potwierdza, że UE musi „wspierać państwa członkowskie UE w
poprawianiu integracyjnego charakteru ich edukacji i systemu szkoleń”. Inicjatywy promujące
pozytywne wzorce do naśladowania, mające na celu zapobieganie wykluczeniu i gwałtownej
radykalizacji wśród młodych ludzi oraz wzmacnianie roli sportu w integracji społecznej. UE pracuje
także nad innymi celami na rzecz wspierania integracji, głównie za pomocą takich instrumentów jak:
Europejski zestaw narzędzi dla szkół, który jest platformą internetową dla szkół i nauczycieli, oferującą
dobre praktyki i zasoby umożliwiające wprowadzenie do szkół podejść opartych na współpracy w
celu zwiększenia integracji i zapewnienia równych szans; poprzez internetową platformę eTwinning,
która łączy nauczycieli i klasy w całej Europie; poprzez Europejski Korpus Solidarności, polegający
na wolontariacie młodych ludzi. UE wspiera również państwa członkowskie w zapewnianiu
odpowiedniej integracji studentów ze środowisk migracyjnych za pośrednictwem Planu działania
Komisji dotyczącego integracji obywateli państw trzecich i kilku innych inicjatyw, w tym możliwości
finansowania w ramach programu Erasmus+ i wsparcia językowego online (OLS). Szerzej, te same
ambicje tych polityk można znaleźć w wysiłkach Komisji Europejskiej na rzecz budowy Europejskiego
Obszaru Edukacji, inicjatywy mającej na celu umożliwienie wszystkim młodym ludziom korzystania
z najlepszej edukacji i szkoleń oraz znalezienia zatrudnienia w całej Europie. Inicjatywa ta będzie
miała kluczowe znaczenie z punktu widzenia integracji, co podkreśliła ta sama Komisja we wkładzie
w Szczyt Społeczny w Göteborgu w 2017 r., ponieważ podkreśla wartość jakościowej i włączającej
edukacji od dzieciństwa i położy podwaliny pod społeczną spójność, mobilność i sprawiedliwe
społeczeństwo w całej Europie. Działania w zakresie konsultacji i współpracy z zainteresowanymi
stronami w całej Europie, takie jak Europejski Szczyt Edukacyjny oraz Forum Edukacji, Szkolenia i
Młodzieży, to dodatkowe sposoby wspierania przez UE integracji społecznej w szkole.
Zgodnie z tymi politykami promowanymi przez UE, krajowi decydenci są zaangażowani w zapewnianie
rozwoju takich inicjatyw i informowanie o ich postępach w ramach Europejskiego Semestru.
Ministrowie edukacji i zainteresowane strony spotykają się regularnie, aby pracować nad priorytetami
UE, wśród których wymienia się zdobywanie kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności
uczniów i studentów, rozwój zawodowy nauczycieli i dyrektorów szkół, ograniczenie zjawiska
przedwczesnego kończenia nauki oraz rozwój silnych systemów zapewnienia jakości. Państwa
członkowskie UE uczestniczą również w pracach Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i
Edukacji Włączającej, która jest niezależną organizacją, która działa jako platforma współpracy dla
ministerstw edukacji w 31 krajach członkowskich. Została założona w 1996 roku jako inicjatywa rządu
duńskiego w celu pomocy krajom członkowskim w ulepszaniu ich polityki edukacyjnej z perspektywy
polityki, praktyki i badań oraz dostarczania opartych na faktach informacji i wskazówek dotyczących
wdrażania edukacji włączającej.
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