Projekt „Edukacja współtworzona poprzez
włączanie społeczne” COSI.ed ERASMUS+
Projekt COSI.ed to projekt międzynarodowy realizowany w latach 2021-2024
jako partnerstwo instytucji edukacyjnych z Norwegii, Danii, Polski, Hiszpanii i Portugalii.
Jego celem jest opracowanie modelu efektywnej pracy z uczniami zagrożonymi
przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.

Projekt jest finansowany ze środków programu ERASMUS+ Akcja 3 (projekty centralne)
„Support for policy reform. Social inclusion in the fields of education, training and youth”.
Budżet to 625 000,00 Euro.

W skład każdego z zespołów partnerskich wchodzą uniwersytet oraz placówka działająca
praktycznie w obszarze edukacji. Polski zespół stanowią specjalistki z Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i z Warszawskiego Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Pilotowany w każdym kraju model pracy oparty jest na produkcie projektu programu
ERASMUS+ pn. „Marginalisation and Co-created Education” (MaCE) – koncepcji wsparcia
młodych ludzi poprzez budowanie niedyrektywnej komunikacji, włączanie społeczne
i kulturowe oraz wspólne uczenie się.

Partnerzy
Norwegia: University of South-Eastern Norway (lider projektu), Vestfold and Telemark
Fylkeskommune (ngo)

Dania: VIA University College, FGU NORDVEST

Portugalia: University of Porto, AE2O – Associação para a Educação de Segunda
Oportunidade (ngo)

Hiszpania: University of the Balearic Islands, EAPN: European anti-poverty network-Illes
Balears (ngo), Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional Jovent
(ngo)

Polska: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Planowane działania projektowe
1. Opracowanie propozycji krajowych wersji modelu i programu szkolenia
dla nauczycieli/wychowawców (role models), którzy będą wspierali młodych ludzi
zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.
2. Pilotaż nr 1:
o

wybór pierwszej placówki pilotażowej,

o

przeszkolenie nauczycieli/wychowawców z pierwszej placówki pilotażowej,

o

przeprowadzenie badań (wywiadów) z młodzieżą biorącą udział w projekcie,

o

praca przeszkolonych wychowawców/nauczycieli z młodzieżą przez pół roku,

o

przeprowadzenie badań z młodzieżą i nauczycielami (wywiady) oraz badań
dokumentacji,

o

opracowanie raportu z pilotażu.

3. Wprowadzenie koniecznych zmian w programie szkolenia czy badaniach.
4. Pilotaż nr 2:
o

wybór pierwszej placówki pilotażowej,

o

przeszkolenie nauczycieli/wychowawców z pierwszej placówki pilotażowej,

o

przeprowadzenie badań (wywiadów) z młodzieżą biorącą udział w projekcie,

o

praca przeszkolonych wychowawców/nauczycieli z młodzieżą przez pół roku,

o

przeprowadzenie badań z młodzieżą i nauczycielami (wywiady) oraz badań
dokumentacji,

o

opracowanie raportu z pilotażu.

5. Opracowanie krajowego modelu pracy z uczniami zagrożonymi przedwczesnym
opuszczeniem systemu edukacji.
6. Ewaluacja krajowych modeli i opracowanie uniwersalnego europejskiego modelu.
7. Upowszechnianie modelu w krajach partnerskich i w UE, działania mające na celu
wdrożenie modelu w krajowych systemach edukacji.

Równolegle, podczas całego czasu realizacji projektu, w każdym z krajów partnerskich
działać będzie grupa konsultacyjna. W skład grupy konsultacyjnej wchodzą: przedstawiciel
polityki edukacyjnej, naukowiec zajmujący się badaniami nad młodzieżą,
nauczyciel/wychowawca, student kierunku pedagogicznego, dwoje przedstawicieli
młodzieży.

Zadaniem grupy konsultacyjnej jest opiniowanie przyjmowanych w projekcie rozwiązań
oraz udział w promocji i upowszechnianiu efektów projektu.

Co pół roku przedstawiciele międzynarodowego Partnerstwa spotykają się, aby zdać
sprawozdania z prowadzonych działań i ustalić kolejne kroki.

Koordynatorką projektu COSI.ed we WCIES jest Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Zastępczyni Kierowniczki Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia
Specjalnego, e-mail: elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl,tel.+48 723 245 228

