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O projekcie
Projekt "TOGETHER AGAIN": To projekt, który zapewnia i bada
praktyczne techniki nawiązywania relacji międzyludzkich i
wspierania rozwoju psychospołecznego w erze post-Covid-19”

Najważniejsze
informacje z
biuletynu
O PROJEKCIE

realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej
ERASMUS+.
Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków izolacji i

II MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE

zdystansowania społecznego uczniów i młodzieży podczas i po
pandemii COVID-19.

GRUPY DOCELOWE

Celem naszego projektu jest opracowanie różnych strategii i
narzędzi radzenia sobie z konsekwencjami pandemii Covid-19

WYNIKI PROJEKTU

wśród młodych ludzi w całej Europie, które powstały w wyniku
ograniczeń w ich życiu społecznym i osobistym.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu.

PROGRAM ERASMUS+

Drugie spotkanie projektu Erasmus+ „Together Again” odbyło się 2
i 3 czerwca 2022 r. w Kordobie (Hiszpania). W spotkaniu wzięli

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji

udział wszyscy partnerzy konsorcjum z Polski, Słowacji, Bułgarii i

nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać

Hiszpanii. Każdy partner reprezentuje inną szkołę lub organizację

pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w niej zawartych.

pozarządową.
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II Międzynarodowe Spotkanie
Po sześciu miesiącach pracy nad naszym projektem, na spotkaniu, które
odbyło się w Seneca School w Kordobie, przedstawiono postępy
poczynione w ramach projektu Rezultat 1 oraz określono obszary pracy,
na których się skupimy i które będą stanowić podręcznik. Te obszary to:
Problem ze zdrowiem psychicznym,
Brak pewności/podejmowania decyzji
Automotywacja i radzenie sobie ze stresem (lęk, depresja)

Trzecie międzynarodowe spotkanie zaplanowano na marzec 2023 r. w Sofii w Bułgarii.
Kontynuujemy pracę...TOGETHER AGAIN.
W ciągu najbliższych miesięcy wszyscy partnerzy będą pracować nad stworzeniem i
zaprojektowaniem zestawu narzędzi zawierającego 20 praktycznych narzędzi dotyczących
umiejętności interpersonalnych dla nauczycieli szkół średnich oraz podręcznika kompetencji
społeczno-emocjonalnych dla nauczycieli szkół średnich. Wraz z zaprojektowaniem tych dwóch
narzędzi, Rezultat 1 projektu zostanie ukończony.

Spotkanie w Kordobie było również bardzo wzbogacające dla
uczniów Seneca School, którzy mieli okazję pokazać pracę, jaką
na co dzień wykonuje się w szkole w zakresie edukacji
emocjonalnej. W ciągu tych dni uczniowie szkół średnich
przedstawili europejskim partnerom swoje doświadczenia i
przemyślenia z okresu odosobnienia, pandemii i powrotu do
normalnych zajęć.
Oprócz programu pracy, członkowie mieli okazję zwiedzić najbardziej urokliwe zakątki Kordoby
wokół jej historycznego centrum. Wycieczka zakończyła się w typowej tawernie, w której uczestnicy
cieszyli się hiszpańską gastronomią i pięknym pokazem flamenco, andaluzyjską tożsamością i
ekspresją artystyczną.
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Grupy docelowe
Podstawowe (bezpośrednie) grupy docelowe
Nauczyciele i uczniowie szkół średnich w wieku 12-16 lat
Publiczne i prywatne przedmioty edukacyjne
Wtórne (pośrednie) grupy docelowe
Administracje krajowa, regionalna i/lub lokalna; władze
społeczne; decydenci polityczni w dziedzinie edukacji;
Stowarzyszenia edukacyjne i związki zawodowe;
uniwersytety; Stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe,
organizacje pozarządowe zaangażowane w działalność
badawczą, innowacyjną i edukacyjną.

Program ERASMUS+
PROGRAM UE NA RZECZ EDUKACJI, SZKOLENIA, MŁODZIEŻY I
SPORTU

Erasmus+ to program UE wspierający edukację,

Wspiera priorytety i działania określone w

szkolenia, młodzież i sport w Europie. Jej

Europejskim Obszarze Edukacji, planie działania

szacowany budżet wynosi 26,2 mld euro. To

na rzecz edukacji cyfrowej i europejskim

prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednim

programie na rzecz umiejętności. Program także:

programie (2014-2020). Program na lata 2021–
2027 kładzie duży nacisk na włączenie społeczne,
transformację ekologiczną i cyfrową oraz
promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu
demokratycznym.

wspiera Europejski filar praw socjalnych
ealizuje strategię UE na rzecz młodzieży na
lata 2019-2027
rozwija europejski wymiar sportu

Wyniki projektu
PR1: Zestaw narzędzi dla nauczycieli szkół średnich w zakresie
umiejętności interpersonalnych.
Podręcznik dla nauczycieli szkół średnich na temat społecznych kompetencji emocjonalnych oraz
zestaw 20 praktycznych narzędzi dla nauczycieli na temat umiejętności interpersonalnych.
PR2: Zestaw zasobów dla relacji student-student po Covid-19
Zestaw narzędzi praktycznych: gier i ćwiczeń do wykorzystania przez uczących się (użytkowników
końcowych) w celu wzajemnego uczenia się kompetencji psycho-emocjonalnych
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