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Biuletyn nr 5, luty 2022 
 

Co nowego w projekcie DigiEu  
✓ Rezultaty projektu są gotowe! 

✓ Szkolenie dla partnerów w Turnu Magurele 

✓ Wydarzenia upowszechniające  

✓ Pożegnanie z projektem Digital Garden for European Schools 

Odkryj rezultaty projektu 
 

Ostateczne rezultaty projektu zostały 

sfinalizowane i są dostępne do pobrania 

za darmo, po angielsku, włosku, 

rumuńsku, portugalsku, grecku i polsku. 

Pobierz stąd kopię zestawu narzędzi Teal 

Garden Classroom Toolkit aby 

dowiedzieć się więcej o metodologii TEAL 

or jak stworzyć własny ogródek miejski. 

Pobierz naszą grę Garden App aby 

spróbować sił przy budowie i utrzymaniu 

własnego ogródka, sadząc i pielęgnując 

owoce i warzywa. 

Kliknij aby pobrać grę na iOS oraz Android 

 

Zobacz nasza publikacje na EPALE: 

Przeczytaj artykuł tutaj 

 

 

 

http://digi-eu.eu/2020/02/05/io1-teal-garden-classroom/
http://digi-eu.eu/2020/02/05/io-2-garden-app/
https://epale.ec.europa.eu/en/node/313618
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Kurs szkoleniowy dla pracowników w Rumunii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia upowszechniające – prezentajcje wyników w każdym 

kraju 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W listopadzie 2021 r. partner rumuński był gospodarzem krótkoterminowego 

wspólnego szkolenia personelu w Turnu Magurele w Rumunii; to wydarzenie 

miał znaczący wpływ na poziomie lokalnym, ponieważ szkoła miała okazję 

gościć partnerów międzynarodowych, a dla wielu uczniów był to pierwszy 

kontakt z osobami z zagranicy. Trenerzy mieli okazję uczyć się poprzez aktywną 

obserwację lekcji w klasie z wykorzystaniem metodologii TEAL. 

Partnerzy zorganizowali wydarzenia 

upowszechniające w każdym kraju w celu 

rozpowszechnienia projektu, upublicznienia 

wyników i ułatwienia dialogu wokół projektu 

DigiEU oraz stworzenia doświadczeń 

edukacyjnych dla grup docelowych przy 

wsparciu innowacyjnych narzędzi. 

Po raz kolejny z powodu COVID nie było 

możliwe polecieć do Portugalii, aby wziąć 

udział w końcowej konferencji, która odbyła 

się online, jak również ostatnime spotkanie 

projektowe. 
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Pożegnanie z projektem DigitalGarden for European Schools 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwuj nasz projekt na: 
Strona projektowa http://digi-eu.eu/ 

Facebook  https://www.facebook.com/DigitalGardenEU 

 

W tym miesiącu projekt dobiegnie końca. Po 

trzydziestu miesiącach współpracy partnerzy projektu 

pożegnają się i będą kontynuować rozpowszechnianie 

projektu, rezultatów i tego, czego nauczyli się dzięki 

temu doświadczeniu w całej Europie. Były trudne 

chwile ze względu na pandemię, która uderzyła w 

środek realizacji projektu, zmuszając do reorganizacji 

działań na w większości online, takich jak pilotaż, 

spotkania projektowe, itp. Czasami nie było łatwo 

komunikować się tylko i wyłącznie online, ale stała 

współpraca między partnerami i dostępne środki 

technologiczne pozwoliły na osiągnięcie wszystkich 

rezultatów projektu. Teraz, gdy nadszedł czas 

pożegnania, chcielibyśmy podziękować wszystkim 

tym, którzy śledzili nas podczas naszej podróży lub 

nawet tylko przez część drogi, z nadzieją, że nasza 

praca i nasze dwa wyniki mogą być dla Was użyteczne. 

 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator 

(wersja darmowa) 

http://digi-eu.eu/
https://www.facebook.com/DigitalGardenEU

