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Cele główne projektu: 
 

 Nabycie nowych kompetencji, 

umiejętności i postaw przez 

pracowników Zespołu Poradni 

nr 3 w Lublinie. 

 Kształtowanie umiejętności 

językowych i rozwinięcie 

zainteresowania inną kulturą 

oraz zwyczajami. 

 Nawiązanie współpracy 

międzynarodowej. 

 

 

I mobilność 

13-17 marca 2017   

Reggio Emilia, Włochy   

- 2 osoby 

 
“Special Needs and Learning Dis-

abilities: how to deal with them?  

Theoretical and Practical  

experiences” 
 

 zapoznanie się z systemem 

edukacji we Włoszech,   

z uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

i fizyczną, 

 poznanie specyfiki pracy 

specjalistów pracujących  

z osobami niepełnosprawnymi i ich 

rodzinami, 



 

 

 

 

 

 

 zapoznanie z włoskim systemem 

wspierania osoby 

niepełnosprawnej na etapie szkoły 

i pracy zawodowej, 

 poszerzenie wiedzy na temat 

edukacji włączającej, 

 zdobycie nowych umiejętności 

wspierania rodziców, opiekunów, 

wychowujących dziecko  

z niepełnosprawnością, 

 zwiedzanie The Reggio Children 

International Centre i włoskiej  

      szkoły integracyjnej. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II mobilność 

22 – 27 maja 2017          

Reggio Emilia, Włochy  

 -  4 osoby 
 
„Cooperative learning, promoting  

inclusion  

in educational and social  

contexts” 

 

 

 zapoznanie się z metodą „Nauka 

przez współpracę”,  

 rozwijanie kompetencji 

społecznych i edukacyjnych 

związanych z tą metodą, 

 nabycie umiejętności obserwacji 

i współpracy, 

 poszerzenie wiedzy oraz 

umiejętności niezbędnych do 

kreowania i nadzorowania nauki 

przez współpracę, 

 zwiedzanie lokalnej szkoły, 

 nabycie nowych kompetencji, 

umiejętności i postaw  

niezbędnych  do skutecznego 

niesienia pomocy uchodźcom. 

 

 

 

 



 

 

III mobilność 

11-15 września 2017        

Reggio Emilia, Włochy 

-  2 osoby 

„Parents' training: methodologies, 

instruments and techniques  

to work with parents and involve 

them” 

 poznanie metod, technik i strategii 

przydatnych do pracy z rodzicami  

i angażowania ich w proces Edukacji, 

 

 poznanie sposobów włączania 

rodziców w procesy edukacyjne  

i motywowania ich do współpracy z 

nauczycielami, 

 

 analiza trudności w komunikacji rodzic 

– nauczyciel, porównanie  

    różnych stylów porozumiewania się, 

    

 wskazanie korzyści dla szkoły 

wynikających z uczestnictwa 

rodziców w procesie Edukacji.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcia pochodzą ze źródeł prywatnych. 

 

 


