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O PROJEKCIE

Model pracy z uczniem powracającym z zagranicy do rodzimego
systemu edukacyjnego
Model pracy z uczniem cudzoziemcem przybywającym do
nowego kraju (adaptacja ucznia cudzoziemca)
Pakiet szkoleniowy – adaptacja ucznia
Zmiana perspektywy: platforma e-learningowa dla nauczycieli
M-learning dla rodziców (mobilne uczenie się)

Projekt "School adaptability as the key to develop a child's
potential - School Adapt"” jest realizowany w ramach programu
ERASMUS+ przez 6 organizacji z 4 krajów europejskich (Polski,
Cypru, Hiszpanii i Włoch).
 
Projekt ma na celu wspieranie procesu adaptacji uczniów w wieku
6-14 lat powracających z zagranicy do rodzimego systemu
edukacyjnego oraz uczniów cudzoziemców przybywających do
nowego środowiska szkolnego.

Jest on zaadresowany do szkół podstawowych na terenie Unii
Europejskiej, do kadry pedagogicznej, specjalistów szkolnych 
i rodziców migrantów.

W ramach projektu opracujemy 5 rezultatów:



CO ZREALIZOWALIŚMY

SPOTKANIA
MIĘDZYNARODOWE

Przeprowadziliśmy badania, aby zdiagnozować potrzeby 
i oczekiwania uczniów oraz rodziców w zakresie efektywnego
procesu  adaptacji ucznia powracającego do kraju lub
przybywającego do obcego kraju z zagranicy.

Badanie było oparte na spotkaniach grup fokusowych 
z nauczycielami, wychowawcami, kadrą kierowniczą szkół
doświadczonymi w pracy z uczniami cudzoziemcami lub uczniami
powracającym do rodzimego systemu edukacyjnego oraz na badaniu
ankietowym wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym, które
niedawno wróciły z zagranicy do rodzimego systemu edukacji lub
przybyły do obcego kraju, aby rozpocząć naukę w nowej szkole.

Możemy z dumą ogłosić, że jesteśmy na etapie finalizacji modeli,
bazując na zdiagnozowanych potrzebach i opiniach. Modele wkrótce
będą dostępne na naszej stronie:
https://www.schooladapt.eu/pl

Jednym z najbardziej ekscytujących elementów realizacji projektów
są spotkania międzynarodowe z partnerami. Za każdym razem
spotykamy się w innym miejscu i cieszymy się, że mamy możliwość
dzielenia się naszymi pomysłami i opiniami oraz poznajemy nowe
kultury.

Podczas realizacji tego projektu odbyliśmy dotychczas dwa
spotkania międzynarodowe: pierwsze z nich odbyło się online ze
względu na ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowane przez
pandemię Covid-19. Drugie spotkanie odbyło się w Reus w Hiszpanii
w dniach 9-10 września br. 

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej - partnerzy z Włoch
uczestniczyli online, a pozostała część partnerów stacjonarnie, dzięki
czemu poznali się osobiście i spędzili wspólnie kilka dni w tym
pięknym mieście.

KOLEJNE
KROKI
 

Zaczynamy prace nad
platformą e-learningową dla
nauczycieli oraz m-
learningiem dla rodziców.

Dołącz do projektu School
Adapt i bądź na bieżąco! 

PARTNERZY
Fundacja OIC Poland z Lublina - Polska
COMCY – Cypr
Open Europe – Hiszpania
Fondazione Patrizio Paoletti – Włochy 
Xenion Junior School – Cypr
Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Polska

FACEBOOK
schooladaptabilityeu

STRONA INTERNETOWA
https://www.schooladapt.eu/pl

http://www.szkolawohyn.pl/
https://www.xenion.ac.cy/en
https://www.oic.lublin.pl/
https://www.comcy.eu/
https://fondazionepatriziopaoletti.org/
https://www.openeurope.es/
https://www.schooladapt.eu/pl
https://www.facebook.com/schooladaptabilityeu
https://www.schooladapt.eu/pl
https://www.schooladapt.eu/pl

