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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, integrację i sprawiedliwość uczniów zagrożonych

przedwczesnym zakończeniem nauki, poprzez wykorzystanie metod terapeutycznych do działań edukacyjnych i narzędzi ICT.

 

Metody terapeutyczne, które uwzględnia projekt w działaniach edukacyjnych są następujące: terapia ekspresyjna (arteterapia,

terapia tańcem/terapia ruchem, dramaterapia, psychodrama, meloterapia, pisanie i biblioterapia, terapia oparta na

zdjęciach/wideo), terapia skoncentrowana na emocjach, terapia grupowa, koloroterapia i chromoterapia, terapia gier, terapia

poznawczo-behawioralna, terapia zajęciowa, terapia logopedyczna i inne.

 

Projekt Passion ESL ma na celu:

podniesienie wyników w
nauce i poprawa złego
zachowania 125 uczniów
zagrożonych
przedwczesnym
zakończeniem nauki w
szkołach partnerskich

wspieranie
wprowadzania i
efektywnego
wykorzystania
technologii
cyfrowej dla 125
uczniów cel

stworzenie
wspólnej platformy
edukacyjnej o wielu
funkcjach

zwiększenie
motywacji i
zaangażowania do
nauki 125 uczniów
zagrożonych WPN
w szkołach
partnerskich

wspieranie nauczycieli w
stosowaniu metod
integracyjnych, stosowaniu
większej ilości metod
opartych na projektach i
metodach współpracy/peer-
to-peer, pracy w środowisku
opartym na współpracy i
stosowaniu technologii
cyfrowych

Druga mobilność studentów w Rumunii
Druga mobilność studentów odbyła się w Rumunii w kwietniu 2022 roku. Uczniowie z Turcji i Polski fizycznie pojechali do

Rumunii, natomiast studenci z Włoch dołączyli do sesji online ze swoimi nauczycielami i dzielili się produktami z partnerami za

pośrednictwem platform internetowych.

 

Celem mobilności było przetestowanie działań wypracowanych w trakcie realizacji projektu z uczniami z innych krajów,

wykorzystanie współpracy międzynarodowej i komunikacji w celu nabycia nowych umiejętności!

 

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we wspólnych działaniach opracowanych w ramach IO1 takich jak: Mały malarz, Emocje

rysowane na podłodze, Przyjaźń, Kwiatowa kula, Balon złości, Odkrywanie Europy, Dźwięk muzyki, które będą częścią

końcowego podręcznika dla nauczycieli.

Trzecie Międzynarodowe Spotkanie w Turcji
Trzecie spotkanie w ramach projektu transnarodowego odbyło się w Turcji w dniach 9 i 10 maja 2022 roku.

 

Partnerzy, zarówno fizycznie jak i online dyskutowali na temat ukończenia podręcznika dla nauczycieli zawierającego działania

mające na celu zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę oraz ukończenia kursów na platformie internetowej.

Zasoby internetowe są w rzeczywistości stale aktualizowane o działania we wszystkich językach partnerstwa, które mogą być

realizowane w szkole z uczniami w różnym wieku.

 

Omówiono również sytuację finansową, a także działania upowszechniające wszystkich partnerów i zbliżającą się organizację

wydarzeń upowszechniających przed zakończeniem projektu.

Trzecia mobilność studentów we Włoszech (online)
Trzecia mobilność uczniów odbyła się online w dniach 23 - 27 maja 2022 roku, prowadzona przez partnera Szkoły Włoskiej

"Maria Adelaide".

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we wspólnych działaniach opracowanych w ramach IO1 przez włoskiego partnera szkoły,

których celem było zwiększenie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych uczniów, zwiększenie kompetencji

społecznych, obywatelskich, międzykulturowych i umiejętności kulturowych w realnym życiu uczniów, wspieranie komunikacji

między uczniami, trenerami i nauczycielami, zwiększenie współpracy i empatii dla kogoś postrzeganego jako inny i oczywiście

zwiększenie kompetencji w drugim języku uczniów (angielskim).

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie możesz skontaktować się z nami poprzez

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Oficjalna strona

internetowa
passion-learning.eu

E-mail
m.sujka@wsbinoz.pl

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

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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