
     N EW SLETTER N R 2Okres: Jesie? |  Wydanie 2 |                    
Data: 02.10.2018

PRZEWODNIK 
HEALTHNIC

Kluczowym rezultatem naszego 

projektu jest przewodnik dla 

prowadz?cych warsztaty HEALTHNIC 

DIET, którym b?dziemy mogli podzieli? 

si? z szersz? grup? interesariuszy. 

Partner MRSN na pocz?tku tego roku 

go?ci? partnerów w projekcie, aby 

przedyskutowa? i opracowa? tre?ci do 

Przewodnika. Po kilku ci??kich 

miesi?cach pracy, mo?emy podzieli? 

si? jego wersj? ko?cowym, z czego si? 

ogromnie cieszymy! Przewodnik jest 

pe?en przydatnych informacji 

zwi?zanych z tematyk? zdrowego 

od?ywiania oraz tego, jak mo?na 

pozna? nowe kultury dzi?ki wspólnej 

aktywno?ci przygotowywania posi?ków. 

Projekt s?u?y promocji zdrowej 

?ywno?ci z poszanowaniem 

ró?norodno?ci kulturowej, a tak?e 

przyczynia si? do ?wiczenia 

umiej?tno?ci interpersonalnych oraz 

techniki opowie?ci cyfrowych!

Seana Rober t s, Merseyside Refugee Suppor t  

Net work  , Wlk .Bryt ania

 

LTTA (SZKOLENIE DLA TRENERÓW)

SYROS, 25-29.6.2018

Podczas szkolenia w Ermupoli, na pi?knej wyspie Syros, pod koniec czerwca 2018 

roku, partnerzy uczestniczyli w warsztatach wspólnego gotowania i wymiany 

do?wiadcze? w tematyce zdrowego od?ywania. Grecki koordynator go?ci? 

partnerów z W?och, Irlandii, Polski i Wielkiej Brytanii. Oprócz przygotowywania 

greckich potraw pod okiem Marii Kriny i tworzenia nowych przepisów, uczestnicy 

poznali technik? cyfrowych opowie?ci. Przewidziano równie? czas, by popracowa? 

nad sfinalizowaniem Przewodnika do prowadzenia warsztatów o zdrowej 

?ywno?ci, które odb?d? si? w ka?dym z krajów partnerskich jeszcze tego roku. 

Uczestnicy wiele si? nauczyli podczas szkolenia oraz do?wiadczyli nowych dozna? 

smakowych. Tydzie? szkoleniowy bardzo szybko min?? i ju? nie mo?emy si? 

doczeka? kolejnego spotkania, które odb?dzie si? w styczniu 2019 r. w Rzeszowie.   

Kr ist in Brogan, Inst it ut e of  Technology Tralee, Ir landia

Odwied? stron? healthnic.eu, obejrzyj 
cyfrowe opowie?ci i pobierz nasz 

Przewodnik!



JU? WKRÓTCE!

Rozpocz?to etap opracowywania 
zestawu narz?dzi do prowadzenia 

warsztatów.

Zest aw  narz?dzi, czyli...
wskazówki zebrane od 

uczestników zaanga?owanych w 
testowanie materia?ów 

warsztatowych HEALTHNIC DIET 
we wszystkich krajach 

partnerskich.

Jak i jest  cel?
Wzbogacenie obecnie dost?pnych 

zasobów edukacyjnych 
innowacyjnym i sprawdzonym 

zestawem narz?dzi

Joanna Ba?, Danm ar  Com put ers, Polska

Ten projekt zosta? sfinansowany przy 
wsparciu Komisji Europejskiej w ramach 

programu Erasmus + Wspó?praca na rzecz 
innowacji i wymiany dobrych praktyk, 

partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji 
doros?ych. Wszystkie publikacje i komunikaty 
odzwierciedlaj? jedynie pogl?dy autorów, a 
Komisja nie ponosi odpowiedzialno?ci za 

jakiekolwiek wykorzystanie informacji 
zawartych w tych publikacjach. 

Numer projektu: 2017-1-EL01-KA204-036253

 

  

Warsztaty HEALTHNIC DIET zostan? zorganizowane przez organizacj? Diciannove 
Cooperativa w dniach 5,6,7 i 9 listopada 2018 r. w Val Pellice (Turynie)                         
w pomieszczeniach Villa Fuhrmannw Luserna San Giovanni, we wspó?pracy                     
z instytucj? Diaconia Valdese - podmiotem wspó?pracuj?cym m.in. z migrantami, 
cudzoziemcami, jak i osobami w niekorzystnej sytuacji ?yciowej. Pierwsze trzy dni 
obejm? 5 sesji, jak opisano w Przewodniku i uzgodniono podczas szkolenia LTTA           
w Syros, i zostn? zorganizowane w pomieszczeniach z dost?pem do kuchni. 
Czwarty dzie?, maj?cy na celu utworzenie cyfrowego opowiadania, odb?dzie si?       
w starym zabytkowym budynku Fuhrmanna, gdzie obs?ugiwani s? m.in. migranci        
i osoby ubiegaj?ce si? o azyl.

Giorgio Salza, Diciannove Cooperat iva, W?ochy

        

     LOKALNE WARSZTATY W?RÓD GÓR PIEMONT

        LOKALNE WARSZTATY HEALTHNIC
PA?DZIERNIK- GRUDZIE?  2018

Trwaj? warsztaty! Partnerzy w projekcie 
maj? za zadanie zorganizowanie lokalnych 
warsztatów do ko?ca 2018 roku. 
Organizacje Vardakeios i ITT, w Grecji oraz 
Irlandii, ju? w trzecim tygodniu 
pa?dziernika rozpocz??y sesje szkoleniowe. 
Partner MRSN, z Wlk.Brytanii, zaplanowa? 
warsztaty na koniec pa?dziernika. Danmar 
Computers oraz Diciannove Cooperativa, 
partnerzy z Polski i W?och, rozpoczn? je 
jeszcze w listopadzie. Opracowany 
Przewodnik pos?u?y trenerom warsztatów 
w pracy z wielokulturowymi grupami, 
wesprze uczestników w dzieleniu si? 
nowymi smakami, zapachami, wiedz? i 
umiej?tno?ciami.

 Eugenia Koll ia, Vardakeios School, Grecja

  Zdj?cie z warszt at ów  w  Grecji
Plakat  z warszt at ów  w  Wlk . Bryt anii

Po w i?cej inform acji nt . warszat ów  
odw ied? st ron? healt hnic.eu, gdzie równie? 

obejrzysz nasze opow ie?ci cyf rowe.


