
Czym jest projekt SCHOOL ADAPT? 
SCHOOL ADAPT jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku i potrwa do 31
sierpnia 2023 roku. Czas trwania projektu: 36 miesięcy. Konsorcjum projektu
składa się z 6 partnerów z 5 krajów UE: Polska, Włochy, Cypr i Hiszpania.

Celem projektu jest wspomaganie procesu adaptacji uczniów w wieku 6 - 14
lat, powracających z zagranicy do rodzimego systemu edukacji oraz uczniów
cudzoziemskich, do nowego środowiska szkolnego i systemu edukacji.  Projekt
skierowany jest do szkół podstawowych w UE, kadry pedagogicznej,
specjalistów w dziedzinie edukacji oraz rodzin migracyjnych.

Projekt promuje integrację uczniów ze
środowisk migracyjnych, wspiera

kadrę szkoły w działaniach na rzecz
adaptacji, uwzględniając zróżnicowane

potrzeby uczniów oraz ich rodzin.

School adaptability as the key to develop 
a child’s potential – School Adapt

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów 
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Interesuje Cię nasz projekt? Dołącz do nas!
 

schooladaptabilityeu                https://schooladapt.eu/en
 

Skontaktuj się z Fundacją OIC Poland w Lublinie, aby uzyskać więcej informacji.

MODEL PRACY Z UCZNIEM POWRACAJĄCYM Z ZAGRANICY DO RODZIMEGO SYSTEMU
EDUKACJI - model ma na celu wsparcie szkół i rodziców w procesie adaptacji dziecka w
nowej szkole (przed odejściem z poprzedniej i  po przybyciu do nowej szkoły).
MODEL PRACY Z UCZNIEM PRZYBYWAJĄCYM Z ZAGRANICY (ADAPTACJA
OBCOKRAJOWCA) - model ma na celu wsparcie szkół i rodziców w procesie adaptacji
dziecka w nowej szkole (przed odejściem z poprzedniej i  po przybyciu do nowej szkoły).
ZESTAW NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH - ADAPTACJA UCZNIA – materiały dla kadry szkoły
ułatwiające wykorzystanie powyższych modeli w praktyce oraz stworzenie
produktywnego i integracyjnego środowiska uczenia się w zróżnicowanej klasie. Zestaw
zawierać będzie: dialogi symulacyjne, scenariusze szkoleń i inne materiały dydaktyczne.
ZMIANA PERSPEKTYWY:  PLATFORMA E-LEARNINGOWA  dla przyszłych i obecnych
nauczycieli którzy muszą zmierzyć się z różnorodnością w klasie. Platforma zawierać
będzie cykl krótkich szkoleń na różne tematy związane z edukacją międzykulturową i jej
współczesnym znaczeniem.
SZKOLENIE M-LEARNINGOWE DLA RODZICÓW: przestrzeń online zawierająca materiały,
wskazówki dla rodziców w celu wspierania swoich dzieci w procesie zmiany szkoły i
adaptacji do nowego systemu edukacji.  Zawierać będzie atrakcyjne, multimedialne
treści e-learningowe.

Co powstanie w ramach projektu?
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Wszystkie rezultaty będą dostępne w języku: polskim, greckim, angielskim, hiszpańskim i włoskim.
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