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Postęp w realizacji
projektu
E-kurs "Changing
perspectives" 
M-learning dla
rodziców
Kolejne działania

POSTĘP W REALIZACJI
PROJEKTU
Chociaż wydaje się, że projekt dopiero się rozpoczął, 
już jesteśmy w połowie jego realizacji. Partnerzy
projektu ciężko pracowali przez ostatnie miesiące.

Model pracy z uczniem powracającym z zagranicy do
rodzimego systemu edukacji oraz Model pracy z
uczniem przybywającym z zagranicy do obcego kraju
są na końcowym etapie opracowywania. Modele
zostały napisane przez ekspertów z Fundacji OIC
Poland i  z Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich z
Wohynia. Partnerzy przeprowadzili ewaluację
zewnętrzną - w sumie 36 ekspertów w krajach
partnerskich oceniło oba Modele w celu
dopracowania treści.  Obecnie są one poddane
opracowaniu graficznemu i tłumaczeniu. Modele
będą dostępne we wszystkich językach na naszej
stronie internetowej pod koniec kwietnia. 



E-KURS "CHANGING
PERSPECTIVES"

M-LEARNING DLA RODZICÓW 

"Changing Perspectives" jest platformą online dla
nauczycieli.

Zakończyliśmy już prace nad pierwszą wersją e-
kursu. Kurs składa się z 5 rozdziałów dotyczących
edukacji włączającej i wielokulturowej: 
1.     Pierwsza refleksja nad tematem
2.     Co nauczyciele powinni wiedzieć?
3.     Skuteczna komunikacja
4.     Nauczanie na poziomie klasy
5.     Nauczanie na poziomie indywidualnym (1:1)
W każdym kraju partnerskim pięciu ekspertów
recenzuje opracowane tematy w celu ulepszenia
oferowanych treści.

Krok 1. Przed opuszczeniem kraju
Krok 2. Przyjazd/Rozpoczęcie nauki w nowej szkole 
Krok 3: Uczęszczanie do nowej szkoły

M-learning składa się z infografik i filmików z poradami
dla rodziców dotyczącymi tego, w jaki sposób sprawić,
by zmiana kraju zamieszkania i szkoły nie była dla
dzieci zbyt trudnym procesem.

Materiał podzielony jest na trzy kroki:

Partnerzy opracowują obecnie treści do infografik 
i materiały do samorefleksji dla rodziców.

KOLEJNE
KROKI
 

Trzecie międzynarodowe
spotkanie partnerów
projektu odbędzie się 7-8
kwietnia w Paralimni, na
Cyprze. Zostanie
zorganizowane przez Xenion
Junior School.

Obserwuj nas w mediach
społecznościowych!

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

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.facebook.com/schooladaptabilityeu
https://www.schooladapt.eu/pl

