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MODELE PRACY Z UCZNIEM
Po kilku miesiącach intensywnych działań dostępne
są dwa Modele pracy z uczniem. Model 1: Model
pracy z uczniem powracającym z zagranicy do
rodzimego systemu edukacji oraz Model 2: Model
pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do
obcego kraju. 

Rozdziały i odpowiadające im załączniki możesz
znaleźć na stronie internetowej projektu: 
https://www.schooladapt.eu/pl/project-results

W Modelach znajdują się informacje na temat
działań, które powinna podjąć cała społeczność
szkolna (dyrektorzy, nauczyciele, rodzice,
uczniowie, asystent międzykulturowy) na różnych
etapach, w celu efektywnej adaptacji nowych
uczniów.

https://www.schooladapt.eu/pl/project-results


POSTĘP W REALIZACJI
PROJEKTU

SZKOLENIE PARTNERÓW
PROJEKTU

ZESTAW NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH - ADAPTACJA
UCZNIA – przydatne materiały dla kadry
pedagogicznej opisujące, w jaki sposób wykorzystać
Modele w praktyce.
ZMIANA PERSPEKTYWY - PLATFORMA E-
LEARNINGOWA dla nauczycieli. Treści na platformie
skupiają się na wspieraniu integracji szkolnej
uczniów cudzoziemców i uczniów powracających z
zagranicy.  
SZKOLENIE M-LEARNINGOWE DLA RODZICÓW -
przestrzeń online do rozwijania umiejętności
rodziców w zakresie wspierania dzieci zmieniających
szkołę w procesie adaptacji do nowego systemu
edukacji.
Partnerzy przygotowują się już do pilotażu
materiałów i rozpoczynają rekrutację w szkołach.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem pozostałych
rezultatów projektu. Są to: 

Zestawu narzędzi szkoleniowych
Platformy e-learningowej dla nauczycieli
Szkolenia m-learningowego dla rodziców

Przez cały tydzień partnerzy wspólnie oceniali
opracowywane rezultaty projektu. Dyskutowali na
temat postępu w tworzeniu:

Po każdej sesji uczestnicy szkolenia przedstawiali swoje
uwagi w celu ulepszenia opracowanych materiałów.
Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić piękne
miasteczko Paralimni i jego okolice. 

KOLEJNE
DZIAŁANIA 
 

Wymiana uczniów odbędzie
się 7-10 listopada w Assisi
we Włoszech (Assisi
Interntional School)

Czwarte międzynarodowe
spotkanie partnerów
projektu planowane jest na
1-2 grudnia w Rzymie.
Organizatorem spotkania
jest Fondazione Patrizio
Paoletti.   

Bądź na bieżąco z naszym
newsletterem i śledź projekt
School Adapt! 

PARTNERZY
Fundacja OIC Poland - 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

