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Krótkoterminowa
wymiana grup uczniów
Postęp w realizacji
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Czwarte
międzynarodowe
spotkanie partnerów
Kolejne kroki

KRÓTKOTERMINOWA
WYMIANA GRUP UCZNIÓW
W dniach 7-11 listopada Assisi International School
-Fundacja Patrizio Paoletti gościła w Assisi (Włochy)
uczniów z Cypru i Polski w ramach wymiany "We
are ALL different, yet we are ALL the same".
Wydarzenie było dla uczniów okazją do uczenia się
okazywania szacunku i celebrowania
różnorodności. Uczniowie wspólnie poszerzali
wiedzę z zakresu różnorodności, świadomości
kulturowej, akceptacji i tolerancji. Pobudzili swoją
ciekawość na temat różnych krajów i kultur.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wymianie,
zajrzyj na konto na Instagramie, stworzone
specjalnie z okazji wymiany:

 https://www.instagram.com/ais_instagration/

https://www.instagram.com/ais_instagration/


POSTĘP W REALIZACJI
PROJEKTU

CZWARTE MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE PARTNERÓW

ZESTAWEM NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH - ADAPTACJA
UCZNIA – są to przydatne materiały do
wykorzystania opracowanych Modeli w praktyce dla
kadry pedagogicznej. Partnerzy zdecydowali, jakie
będą kolejne kroki w realizacji tego produktu.
Materiały będą dostępne już wkrótce.
ZMIANA PERSPEKTYWY - PLATFORMA E-
LEARNINGOWA - partnerzy są na etapie poprawiania
platformy i wkrótce rozpoczną tłumaczenia. Trwa
rekrutacja wśród nauczycieli do pilotażu platformy w
krajach partnerskich. 
SZKOLENIE M-LEARNINGOWE DLA RODZICÓW - ten
rezultat jest już gotowy we wszystkich językach.
Wkrótce rozpocznie się pilotaż platformy - trwa
rekrutacja rodziców.

Obecnie partnerzy pracują nad pozostałymi rezultatami
projektu: 

W dniach 1-2 grudnia partnerzy spotkali się w Rzymie,
aby przedyskutować postępy w pracy nad projektem.
Przedstawiono m.in. sukces, jakim była
krótkoterminowa wymiana grup uczniów. Spotkanie
było okazją do rozmowy na temat kolejnych działań i
terminów pracy. 
Podziękowania należą się organizacji goszczącej,
Fundacji Patrizio Paoletti za uczynienie spotkania i
pobytu we Włoszech jeszcze przyjemniejszym! 

KOLEJNE
KROKI
 

Piąte międzynarodowe
spotkanie partnerów
projektu odbędzie się 11-12
maja w Lublinie, w siedzibie
Fundacji OIC Poland. 
 

Bądź na bieżąco! Śledź nasz
newsletter i inne newsy
dotyczące projektu School
Adapt!

PARTNERZY

FACEBOOK
schooladaptabilityeu

STRONA INTERNETOWA
https://www.schooladapt.eu
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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

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

