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O projekcie
 

Projekt Passion ESL (Erasmus+ KA2: Partnerstwo Strategiczne | Szkoła) ma na celu stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego

podejścia do edukacji szkolnej, które poprawi wyniki nauczania i uczenia się, inkluzywność oraz równość uczniów zagrożonych

przedwczesnym kończeniem nauki, poprzez zastosowanie metod terapeutycznych w działaniach edukacyjnych oraz

różnorodnych narzędzi informatycznych. 

Metody terapeutyczne będące przedmiotem zainteresowania grupy projektowej to, między innymi,: terapia ekspresyjna (terapia

sztuką, tańcem lub ruchem, psychodrama, meloterapia, pisanie i biblioterapia, terapia foto/wideo ), terapia skoncentrowana na

emocjach, terapia grupowa, terapia kolorów, terapia gier, stosowana analiza behawioralna (ABA), terapia poznawczo-

behawioralna, terapia zajęciowa,  logopedyczna i inne.

 

Projekt Passion ESL ma na celu:

poprawić wyniki w nauce
oraz zachowanie 125
uczniów zagrożonych
przedwczesnym
kończeniem nauki w
szkołach partnerskich;

wspierać
wprowadzanie i
efektywne
wykorzystanie
technologii
cyfrowej w grupie
125 uczniów;

opracować wspólną
platformę
edukacyjną z
wieloma
funkcjonalnościami;

zwiększyć
motywację do
nauki i
zaangażowanie 125
uczniów
narażonych na
ryzyko
przedwczesnego
kończenia nauki w
szkołach
partnerskich;

wspierać nauczycieli w pracy
metodami integracyjnymi,
projektowymi opartymi na
kooperacji oraz uczeniu
rówieśniczym, przy
jednoczesnym wykorzystaniu
technologii cyfrowych.

Projekt PFL koordynowany jest przez szkołę z Rumunii SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18  i liczy 7 partnerów reprezentujących 4

narodowości: (Romania): EDUFOR SRL  (Rumunia), MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU  (Turcja), MENTESE CUMHURIYET

ORTAOKULU  (Turcja), WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU  (Polska), SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA

KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU (Polska), CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI  (Włochy),

EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE (Włochy).

Pierwotnie projekt miał trwać dwa lata, ale z powodu pandemii COVID-19 jego realizacja została przedłużona do 31.08.2022.

Planowane rezultaty
Projekt Passion ESL ma na celu opracowanie następujących wyników:

IO1 – Terapeutyczne działania edukacyjne na

rzecz włączenia w ramach ESL
podręcznik dla nauczycieli zawierający zbiór innowacyjnych

działań edukacyjnych dedykowanych nauczycielom i

wychowawcom ze szkół podstawowych i średnich

IO2 - Platforma e-learningowa i interaktywne

terapeutyczne zasoby edukacyjne
będzie zawierać kursy dla nauczycieli i uczniów, aby w

innowacyjny sposób odpowiedzieć na zidentyfikowane

potrzeby i wynieść praktyki poza obręb projektu.

Drugie spotkanie projektowe
26 i 27 października 2021 partnerzy projektu Passion ESL spotkali się w

Łodzi na drugim spotkaniu transnarodowym. W związku z pandemią

Covid 19 w ciągu ostatnich miesięcy partnerzy rozmawiali wyłącznie

online, więc była to pierwsza okazja do spotkania na żywo. Podczas

obrad omówiono dotychczasowe działania i ustalono kolejne kroki w

kierunku realizacji podręcznika dla nauczycieli.

Spotkanie było również okazją do omówienia tematów, które zostaną

poruszone podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się w

listopadzie 2021 roku w Turcji, podczas którego prowadzone będą

działania szkoleniowe dla nauczycieli.

Partnerzy

 

 

Koordynator

SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 / Rumunia

www.scoala18tm.ro

 

 

EDUFOR SRL / Rumunia

www.edu-for.eu

 

 

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU / Turcja

mugla.meb.gov.tr

 

 

MENTESE CUMHURIYET ORTAOKULU / Turcja

muglacumhuriyet.meb.k12.tr

 

 

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU / Polska

www.wsbinoz.edu.pl

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU / Polska

sp47.bialystok.pl

 

 

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" / Włochy

danilodolci.org

 

 

EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" / Włochy

www.educandatomariadelaide.edu.it

Chcesz wiedzieć więcej?
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat projektu, odwiedź:

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Stronę internetową
passion-learning.eu

E-mail
m.sujka@wsbinoz.pl  

(Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk o

Zdrowiu, Łódź)

 

sp47bial@interia.pl

(Szkoła Podstawowa nr 47 im.

Klemensa Branickiego w Białymstoku)

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności
za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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