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OSTATNIE SPOTKANIE 

Wspólne spotkanie w Mediolanie 

Kolejnym ważnym celem 

spotkania w Mediolanie było 

zaplanowanie następnego 

spotkania ponadnarodowego: w 

lipcu na Malcie. 

Będzie to ostatnie spotkanie 

projektowe z udziałem kadry i 

neofitów z różnych krajów 

biorących udział w projekcie,  

Podaczas spotkania relizowane 

będą szkolenia oparte na 

materiałach wypracowanych w 

ramach projektu,  

Przetestowanie materiałów 

szkoleniowych na Malcie 

pozwoli na poszerzenie wiedzy na 

temat przyszłego wykorzystania 

opracowanych podręczników. 

manuals. 

 

 

 

NASTĘPNY KROK E-LEARNIN COURSE 

 Podczas spotkania w Mediolanie 

włoski partner Andrea Ascari (CEIS 

Reggio Emilia) przedstawił grupie 

plenarnej kurs e-learningowy. Kurs 

ma na celu stworzenie ścieżki 

szkoleniowej, która może być 

wykorzystana wyłącznie w trybie 

online, w celu rozwinięcia 

niektórych zagadnień zawartych w 

podręczniku. Partnerzy przyczynią 

się do stworzenia tego kursu online 

poprzez przygotowanie materiałów 

szkoleniowych wideo lub audio. Z 

platformy będą mogli korzystać 

wszyscy, którzy są zainteresowani 

tego rodzaju szkoleniem. 

Jest to bardzo przydatne narzędzie 

dla partnerów, dzięki któremu zyska 

na wartości opracowany materiał, 

który będzie można wykorzystać 

również po zakończeniu projektu. 

 

W marcu 2022 odbyło się spotkanie 

europejskich partnerów: tym razem 

mogliśmy się nareszcie spotkać na 

żywo!  

W dniach 22-24 marca przedstawiciele 

pięciu z sześciu krajów partnerskich 

Erasmus + spotkali się we Włoszech, w 

Mediolanie po raz pierwszy od 

spotkania w Monachium w 2019r.  

Podczas spotkania zweryfikowano 

zadania przydzielone poszczególnym 

partnerom, poddano je analizie i 

dyskusji, następnie zaś zatwierdzono na 

spotkaniu plenarnym w celu 

sfinalizowania IO1, IO2, I IO3.  

Po dwóch latach spotkań wirtualnych 

powrót do spotkań na żywo pozwolił 

wszystkim partnerom na ponowne 

odkrycie “esencji” projektu. Wspólna 

praca z kolei będzie będzie także 

impulse dla poszczególnych 

organizacji. 

CZY PAMIĘTASZ TE SŁOWA (WERSJA ANGIELSKA)? 

1. What involves the culture of several countries? 

2. We can try to create it in these years with our work 
3. The action of working with someone to produce 

something 

4. Typical Italian dessert 
5. What’s between Snoopy and Charlie Brown 

6. Typical shopping selling sweets in Italy 

7. „It has been an ………. to host all of you here in 
Italy“ 

8. Here comes the …… 

9. Danke in Bordeaux 
10. The centre of the main project 

11. A sense of freedom and joy 
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