
Zapoznaj się z wszystkimi

materiałami w paczce z pakietem

ABC Empatii. Znajdziesz w niej

książki, poradnik dla nauczyciela,

list przewodni i wskazówki

komunikacyjne w niniejszej

instrukcji.

paczka

Sfotografuj dyrekcję/ nauczycieli

z otrzymanymi książkami. Nałóż

na zdjęcie dosłane przez nas

mailowo ramki (w formie plików

graficznych) i udostępnij wpis

o dołączeniu placówki do

projektu. Na odwrocie strony

znajdziesz wskazówki i małą

ściągawkę z najważniejszymi

informacjami.

zdjęcie

Przeprowadź warsztaty w klasie.

W przypadku problemów lub

pytań, skontaktuj się z naszą

fundacją, która z chęcią będzie

służyć pomocą podczas realizacji

projektu.

lekcja

Na bieżąco relacjonuj przebieg

warsztatów oraz reakcje dzieci

na treści poznawane podczas

projektu ABC Empatii. Pamiętaj 

o przesłanych mailowo ramkach

elektronicznych i wskazówkach

załączonych na odwrocie

strony.

relacja

Wypełnij krótką ankietę, dzięki

której będziemy mogli doskonalić

nasz projekt i dalsze działania

fundacji. Twoje zdanie o projekcie

jest dla nas bardzo cenne!

ankieta
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Czepczyński Family Foundation jest rodzinną fundacją, której celem jest zwiększanie dostępności do

edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości.

Autorami książki "ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami" są Wiktor Czepczyński, Żaneta Kupczyk

oraz Katarzyna Muzyka-Jacheć.

Projekt ABC Empatii, poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów

związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 5-10 lat.

CFF przekazuje w roku pilotażowym książki do placówek edukacyjnych oraz do szpitali z oddziałami

dziecięcymi w Polsce.

Publikując komunikaty o projekcie, możesz wykorzystać poniższe informacje:

kilka  faktów
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Pamiętaj! Komunikując o projekcie ABC Empatii wpływasz na naszą wiarygodność.

Dzięki publikacjom Twojej placówki, więcej szkół i przedszkoli dowie się o naszym

projekcie, a w rezultacie więcej dzieci rozpocznie bezpłatną edukację włączającą

jeszcze w tym roku!

Publikując komunikaty o projekcie, pamiętaj o oznaczeniu fundacji w poście. To proste! W treści komunikatu

wpisz: @cff.edu - wyświetli Ci się nazwa naszej fundacji, w którą wystarczy kliknąć i gotowe!

Będzie nam miło, jak oznaczysz komunikat internetowymi tagami (np. na końcu informacji), przykładowe:

#ABCEmpatii  #CFF  #empatia  #warsztatyempatii 

social  media  wskazówki

Jeśli podczas publikacji komunikatu lub wrzucania zdjęć w ramki pojawi się problem - napisz do nas na adres:

empatia@cff.edu.pl - wspólnie go rozwiążemy! :)

pytania  i  problemy


