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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

Ostatnia mobilność studentów w Polsce
W czerwcu 2022 roku odbyła się czwarta i ostatnia mobilność nauczycieli i uczniów w Polsce, której gospodarzem była polska

szkoła partnerska Szkoła Podstawowa nr 47.

 

Uczniowie i nauczyciele z Turcji i Rumunii uczestniczyli fizycznie, aby przetestować niektóre z działań opracowanych w ramach

pierwszego dorobku intelektualnego.

Tytuły zrealizowanych działań to: ściana emocji, ciało emocji, warsztaty z robotyki, warsztaty biofeedback dla nauczycieli,

warsztaty dramowe, warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia sportowe, gry zespołowe i Rugby Tag. Dzięki tej możliwości

uczniowie zwiększyli swoje umiejętności społeczne i interpersonalne, a także kompetencje obywatelskie i międzykulturowe. Była

to również okazja do poprawy komunikacji między uczniami, trenerami i nauczycielami oraz do ćwiczenia języka angielskiego w

warunkach szkolnych.

Działania te, wraz ze wszystkimi innymi działaniami opracowanymi i wdrożonymi w

każdym kraju partnerskim, będą dostępne zarówno na platformie internetowej (wideo),

jak i w podręczniku dla nauczycieli, aby mieć dostęp do ich opisu, realizacji krok po kroku i

wyników nauczania.

Czwarte i ostatnie spotkanie międzynarodowe w Rumunii
W dniach 12 i 13 lipca 2022 roku partnerstwo projektu Passion for Learning spotkało się w Timisoarze w Rumunii na ostatnim

spotkaniu międzynarodowym.

Podczas tego ostatniego spotkania partnerstwo omówiło zakończenie realizacji rezultatów projektu oraz najnowsze działania

przewidziane w projekcie, w tym organizację wydarzeń upowszechniających, które zostaną zrealizowane do końca sierpnia 2022

roku w każdym kraju partnerskim. Wydarzenia te będą okazją do zaprezentowania i upowszechnienia uzyskanych rezultatów:

podręcznika dla nauczycieli składającego się ze zbioru innowacyjnych działań edukacyjnych dedykowanych profilaktyce

wczesnego kończenia nauki oraz platformy e-learningowej i interaktywnych terapeutycznych zasobów edukacyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej?
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.

© Passion for Learning – Newsletter developed by Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

View web version | Unsubscribe

You have received this e-mail at [Email] because you are subscribed to Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci newsletter.  
We recently updated our Privacy Policy. Renew your consent to data collection here.

If you do not want to receive our newsletters anymore, please click here to unsubscribe.
 

Project Number 2019-1-RO01-KA201-063573

https://www.facebook.com/PassionforLearning.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w
https://passion-learning.eu/
https://www.facebook.com/PassionforLearning.eu
https://passion-learning.eu/
mailto:m.sujka@wsbinoz.pl
https://www.scoala18tm.ro/
http://www.edu-for.eu/
https://mugla.meb.gov.tr/
https://muglacumhuriyet.meb.k12.tr/
https://www.wsbinoz.edu.pl/
http://sp47.bialystok.pl/
https://danilodolci.org/
https://www.educandatomariadelaide.edu.it/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/[webversion]
http://127.0.0.1:30030/_api/html/[unsubscribe]
http://en.danilodolci.org/privacy/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/[reconsent]
http://127.0.0.1:30030/_api/html/[unsubscribe]

