
  
EERRAASSMMUUSS  ++  SSTTRRAATTEEGGIICCAALL  PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP  PPRROOJJEECCTT  

  „„CCUULLTTUURREESS  AANNDD  LLAANNGGUUAAGGEESS::  AA  BBRRIIDDGGEE  AAMMOONNGG  SSCCHHOOOOLL  CCOOMMMMUUNNIITTIIEESS““    

HHEEAADDMMAASSTTEERRSS’’  MMOOBBIILLIITTYY  RREEPPOORRTT    

HHeeaaddmmaasstteerrss’’  mmeeeettiinngg  BBiitteettttoo,,  IIttaallyy  

1100--1177  MMaarrcchh,,  22001166  

DDiiffffeerreenntt  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  tthhee  pprroojjeecctt  mmeeeettiinngg::  

  IIttaalliiaann  EEdduuccaattiioonn  SSyysstteemm;;  

  TTeeaacchhiinngg  llaanngguuaaggeess  iinn  IIttaallyy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  CCLLIILL;;  

  SShhaarriinngg  eexxppeerriieenncceess  aabboouutt  CCLLIILL  tteeaacchhiinngg  iinn  eeaacchh  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoouunnttrryy..  

  OObbsseerrvviinngg  lleessssoonnss  ssuucchh  aass  IIttaalliiaann  lleessssoonnss,,  pphhiilloossoopphhyy  iinn  EEnngglliisshh,,  FFrreenncchh  lleessssoonnss,,  iinntteeggrraatteedd  

pprroojjeecctt  lleessssoonn,,  EEnngglliisshh  lliitteerraattuurree  lleessssoonn,,  lleessssoonnss  iinn  nnoonn  ttrraaddiittiioonnaall  lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt  

((ccooookkeerryy  lleessssoonn,,  mmaakkiinngg  wwiinnee  aanndd  iittss  pprreesseennttaattiioonn));;  

  OObbsseerrvvaattiioonn  ooff  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwoorrkk  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  LLiicceeoo  ““AAmmaallddii””;;  

  PPrroojjeecctt  wwoorrkkiinngg  sseessssiioonnss  wwiitthh  IIttaalliiaann  pprroojjeecctt  tteeaamm;;  

  MMeeeettiinngg  ssttuuddeennttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccllaasssseess;;  

  MMeeeettiinngg  wwiitthh  IIttaalliiaann  ssttuuddeennttss  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess  iinnvvoollvveedd  iinn  lloonngg  tteerrmm  mmoobbiilliittiieess  iinn  FFrraannccee  

eenndd  iinn  LLiitthhuuaanniiaa..  

  VViissiittiinngg  sscchhoooollss  ooff  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  iinn  BBaarrii  ::  LLiicceeoo  ““FFeerrmmii””,,  SSccuuoollaa  AAllbbeerrgghhiieerrrraa  ““PPeerroottttii””,,  

SSccuuoollaa  mmeeddiiaa  ““ZZiinnggaarreellllii””,,  SSccuuoollaa  mmeeddiiaa  ““FFiioorree””..  VViissiittiinngg  aa  sscchhooooll  iinn  LLooccoorroottoonnddoo    ““IInnssttiittuuttoo  

CCaarraammiiaa””;;  

  VViissiittiinngg  PPuugglliiaa  rreeggiioonn  ::  BBiitteettttoo,,  BBiittrriittttoo,,  BBaarrii,,  TTrraannii,,    MMaatteerraa,,  LLooccoorroottoonnddoo,,  AAllbbeerroobbeelllloo  ttoo  

ddiissccoovveerr  ccuullttuurraall  ddiiffffeerreenncceess,,  hhiissttoorriiccaall  iinnhheerriittaaggee  lliinnkkeedd  wwiitthh  llaanngguuaaggeess;;  

  AA  ddiissccuussssiioonn  ccoonncceerrnniinngg  ffuurrtthheerr  aaccttiivviittiieess  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  ::  rreesscchheedduulliinngg  tthhee  sshhoorrtt  tteerrmm  

mmoobbiilliittyy  ..  

  MMeeeettiinngg  eevveenntt  wwiitthh  tthhee  mmaayyoorr  ooff  BBiitttteettoo  aanndd  llooccaall  aauuttoorriittiieess;;    

  MMeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  cchhiieeff  DDiirreeccttoorr  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuugglliiaa  RReeggiioonn;;  

  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  pprroocceessss,,  ddiissccuussssiinngg  tthhiiss  qquueessttiioonn..  

  

IImmpprreessssiioonnss  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  mmeeeettiinngg::  

  

  DDiissccoovveerriinngg  wwaayyss  hhooww  ttoo  mmoottiivvaattee  ssttuuddeennttss  aappppllyyiinngg  CCLLIILL  aanndd  lleeaarrnn  llaanngguuaaggeess;;  

  DDiissccoovveerriinngg  ccuullttuurraall  aanndd  hhiissttoorriiccaall  hheerriittaaggee  ooff  tthhee  IIttaalliiaann  LLaanngguuaaggee  aanndd  ttrraaddiittiioonnss;;  

  TThhee  mmeeeettiinngg  wwaass  wweellll--ppllaannnneedd  aanndd  oorrggaanniizzeedd;;  

  WWoorrkksshhooppss  wweerree  eeffffiicciieenntt  aanndd  iinnffoorrmmaattiivvee;;  

  AApppprrooaacchhaabbllee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  iimmpplleemmeenntteedd  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  tthhiiss  pprroojjeecctt  mmeeeettiinngg;;  

  AAllll  ppaarrttnneerrss  wweerree  eeaaggeerr  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  tthheeyy  ggaaiinneedd  nneeww  eexxppeerriieenncceess  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  ggooiinngg  ttoo  

aappppllyy  iinn  tthheeiirr  sscchhoooollss;;  

  GGoooodd  sscchhooooll  eennvviirroonnmmeenntt  mmoottiivvaattee  ssttuuddeennttss..  

  

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  pprroocceessss::  

11))    HHaavvee  wwee  rreeaacchheedd  tthhee  mmaaiinn  pprroojjeecctt’’ss  aaiimmss  aanndd  ggooaallss,,  iiff  nnoott  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd  ??  

WWee  hhaavvee  rreeaacchheedd  tthhee  mmaaiinn  pprroojjeeccttss  ggooaallss  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  ::    

--  oonnee  sshhoorrtt  tteerrmm  mmoobbiilliittyy  iinn  TTuurrkkeeyy  ((CC33  ––  OOccttoobbeerr  22001155))  wwhhiicchh  wwaass  ccaanncceelllleedd  dduuee  ttoo  

ddiiffffiiccuullttiieess  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoooorrddiinnaattoorr  iinn  TTuurrkkeeyy  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  
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rreeccrruuiittiinngg  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  sshhoorrtt  tteerrmm  mmoobbiilliittyy  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  

tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  iinn  IIttaallyy  aanndd  FFrraannccee..  

--  EE--ttwwiinnnniinngg  bbeettwweeeenn  mmoottiivvaatteedd  aanndd  nnoott  mmoottiivvaatteedd  ssttuuddeennttss  iinn  22001155--22001166  iiss  nnoott  ffuullllyy  

ccoommpplleetteedd  dduuee  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  ssttuuddeennttss’’  mmoottiivvaattiioonn..    

WWhhaatt  iiss  ttoo  bbee  cchhaannggeedd  ::  

--  CCaanncceell  sshhoorrtt--tteerrmm  mmoobbiilliittyy  iinn  TTuurrkkeeyy  dduuee  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aaggee  ooff  ssttuuddeennttss  ssoo  tthhaatt  

mmoobbiilliittyy  wwiillll  bbee  rreeaarrrraannggeedd..    

--  TTrryy  ttoo  ffiinndd  mmoottiivvaattiinngg  ssuubbjjeeccttss  ffoorr  ssttuuddeennttss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh,,  cchhoooossee  ffeewweerr  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  

iinnvvoollvveedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffoollllooww  tthheemm  mmoorree  cclloosseellyy..  SSttaarrtt  iinnvvoollvviinngg  ssttuuddeennttss  ffrroomm  tthhee  vveerryy  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..  

22))  IIss  ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  ppaarrttnneerrss  aapppprroopprriiaattee  aanndd  eeffffiicciieenntt  iiff  nnoott  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd??      

UUrrggeenntt  mmaatttteerrss  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  tthhee  llaasstt  mmiinnuuttee..  NNoott  rreeppllyy  aassaapp..  CCoonnssiisstteenntt  

cchhaannggeess  ooff  ccoooorrddiinnaattoorr  iinn  TTuurrkkeeyy..    

    AAggrreeeemmeenntt  rreeppllyy  ppaarrttnneerrss  aassaapp..  TToo  ggiivvee  aa  ssiiggnn  ooff  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  rreecceeiivveedd  tthhee  mmeessssaaggee..  IInn  

ccaassee  ooff  nnoo  rreeppllyy,,  sseenndd  aa  tteexxtt  oonn  tthhee  cceellll  pphhoonnee..  

33))  DDooeess  eeaacchh  ppaarrttnneerr  iimmpplleemmeenntt  aaggrreeeedd  ttaasskk,,  iiff  nnoott,,  wwhhyy  aanndd  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  ??  

WWee  sshhoouulldd  rreeaacctt  mmoorree  rraappiiddllyy,,  wwee  mmuussttnn’’tt  ddeellaayy  oouurr  ttaasskk  oorr  nneeggoottiiaattee  tthhee  ddeeaadd  lliinnee..    

44))  HHaass  pprroojjeecctt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  sscchhooooll  ggaaiinneedd  nneeww  eexxppeerriieenncceess  aanndd  sskkiillllss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  

tthhee  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  ??  IIff  nnoott,,  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd  ??  

  

IImmpprroovveemmeenntt  iinn  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess..  CCuullttuurreess  aanndd  ttrraaddiittiioonnss  ooff  ppaarrttnneerrss  ccoouunnttrriieess  mmaaiinnllyy  

TTuurrkkeeyy..  AAwwaarreenneessss  ooff  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  EEuurrooppeeaannss  ccoouunnttrriieess  aanndd  nnoonn  EEuurrooppeeaannss  

ccoouunnttrriieess..  EExxppeerriieennccee  ooff  tteeaamm  wwoorrkk  iinn  aa  pprroojjeecctt  ccoonntteexxtt..  IInnnnoovvaattiioonn  iinn  tteeaacchhiinngg  mmeetthhooddss..  

DDiiffffeerreenntt  aapppprrooaacchh  wwiitthh  ccoolllleeaagguueess  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  sscchhooooll..  TTeeaacchhiinngg  ttoo  ssttuuddeennttss  wwiitthh  

ddiiffffeerreenntt  lleevveellss..  CCoommppaarriinngg  ddiiffffeerreenntt  sscchhooooll  ssyysstteemmss  bbeettwweeeenn  EEuurrooppeeaann  sscchhoooollss  aanndd  sscchhoooollss  

ffrroomm  nnoonn--EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrryy..  GGaaiinniinngg  aawwaarreenneessss  aabboouutt  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  eeaacchh  sscchhooooll  

eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  ccuullttuurraall  bbaacckkggrroouunndd..  

  

IImmpprroovveemmeenntt  iinn  ddiisssseemmiinnaattiinngg  nneewwss  aabboouutt  tthhee  pprroojjeecctt  wwiitthhiinn  tthhee  sscchhooooll  ccoonntteexxtt  aanndd  wwiitthhiinn  

tthhee  llooccaall  aarreeaa..  TToo  ssttrreessss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  wwiitthh  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  

tthheerree  aarree  mmeeeettiinnggss  aanndd  mmoottiilliittiieess..  TToo  bbee  rreeaaddiieerr  iinn  iinnffoorrmmiinngg  tthhee  mmeeddiiaass  aabboouutt  tthhee  pprroojjeecctt..  

SShhaarriinngg  eexxppeerriieenncceess  wwiitthh  sscchhooooll  ssttaaffff..  

  

55))  DDoo  aallll  pprroojjeecctt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  sscchhooooll  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  pprroojjeecctt  ggooaallss  ??  

IIff  nnoott,,  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd  ??  

  

SSoommee  ooff  tthhee  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  sshhooww  aa  rreeaall  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  tthheemmeess  aanndd  aarree  rreeaaddyy  ttoo  wwoorrkk  

ttooggeetthheerr  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ggooaallss..    AA  ffeeww  ddoonn’’tt..  

EEnnllaarrggee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  iinnvvoollvveedd  aanndd  ttrryy  ttoo  cchhoooossee  tteeaacchheerrss  wwhhoo  aarree  mmoorree  

iinntteerreesstteedd  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprroojjeeccttss  aanndd  aarree  pprreeppaarreedd  ttoo  ddoo  eexxttrraa  wwoorrkk  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeaacchh  tthhee  

pprroojjeecctt  ggooaall  ttoo  ggaaiinn  nneeww  eexxppeerriieenncceess  aanndd  sskkiillllss..  TTrraannssmmiitt  eenntthhuussiiaassmm  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  bbyy  

sshhoowwiinngg  tthhee  pplleeaassuurree  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  yyoouu  ccaann  ggeett  wwhheenn  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  EEuurrooppeeaann  ppaarrttnneerrss..  

  

SSttrreennggtthhss  ooff  iinnvvoollvviinngg  ssttuuddeennttss  iinn  lleeaarrnniinngg  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess  iinn  CCLLIILL::  

  MMoottiivvaattiioonn  iiss  iimmpplleemmeenntteedd;;  

  TTeeaacchheerrss  aanndd  ssttuuddeennttss  hhaavvee  mmoorree  aaddvvaannttaaggeess  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthheeiirr  ppeeeerrss  ffrroomm  ootthheerrss  ccllaasssseess;;  

  IInntteeggrraattiioonn  wwiitthh  ffoorreeiiggnn  ssttuuddeennttss  iiss  eeaassiieerr  iinn  ccllaasssseess  wwhheerree  CCLLIILL  mmeetthhooddoollooggyy  iiss  aapppplliieedd;;  

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aammoonngg  ssttuuddeennttss  aanndd  tteeaacchheerrss  iiss  eeaassiieerr;;  

  PPaarreennttss  aarree  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  aacchhiieevveedd  bbyy  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  wwhheenn  CCLLIILL  mmeetthhooddoollooggyy  iiss  

aaddoopptteedd;;  



  TTeeaacchheerrss  bbeeiinngg  ttrraaiinneedd  iinn  CCLLIILL  mmeetthhooddoollooggyy  aarree  ccaappaabbllee  ooff  ppaassssiinngg  tthheeiirr  eenntthhuussiiaassmm  ttoo  tthheeiirr  

ssttuuddeennttss;;  

  LLoonngg--tteerrmm  ppuuppiill  iinnddiivviidduuaall  mmoobbiilliittyy  pprrooggrraamm;;  

  AAddvvaannttaaggeess  ggaaiinneedd  tthhrroouugghh  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  vvaarriioouuss  EEuurrooppeeaann  pprroojjeeccttss  aarree  iimmppoorrttaanntt..  

  

IIddeeaass  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tteeaacchhiinngg  ooff  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess::  

  

  IInnttrroodduuccttiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  bbiilliinngguuaall  eedduuccaattiioonn  

  LLeeaarrnniinngg  llaanngguuaaggeess  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  ssttuuddeennttss  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ffoorreeiiggnn  oorr  mmiinnoorriittyy  llaanngguuaaggeess..  

  EExxppaannddiinngg  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ooffffeerr  iinncclluuddiinngg  ttwwoo  oorr  mmoorree  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess  ttoo  tteeaacchh  tthhee  ootthheerr  

ssuubbjjeeccttss..  

  FFoosstteerriinngg  tthhee  lleeaarrnniinngg  ooff  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess  ffoorr  aallll  tthhee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  aanndd  tthhee  mmaannaaggeerrss;;  

  

PPrreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  iinn  LLAANNGGOONN  ::  

44  ssttuuddeennttss  //  22  tteeaacchheerrss  

PPrreeppaarree  ::  AAsssseessssmmeenntt  sshheeeett  ffoorr  ssttuuddeennttss  iinn  lloonngg  tteerrmm  mmoottiilliittiieess  ((ssyysstteemm  ooff  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  

vvaalliiddaattiioonn  ooff  ppuuppiillss’’  aacchhiieevveemmeenntt  dduurriinngg  tthheeiirr  lloonngg  tteerrmm  ssttuuddyy  mmoobbiilliittyy))      

SShhaarriinngg  ggoooodd  eexxppeerriieenncceess::  eennaabblliinngg  lleeaarrnniinngg  qquuaalliittyy  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  aanndd  pprreevveennttiinngg  eeaarrllyy  sscchhooooll  

lleeaavviinngg  aanndd  ddrroopp  oouutt  

TTooppiicc  ::  SShhaarriinngg  ggoooodd  eexxppeerriieenncceess  eennaabblliinngg  lleeaarrnniinngg  qquuaalliittyy  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  aanndd  pprreevveennttiinngg  bbootthh  

ffrroomm  eeaarrllyy  sscchhooooll  lleeaavviinngg  aanndd  ddrroopp--oouutt..    

((aa  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  oorrggaanniizzee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  ee--ttwwiinnnniinngg  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr))..  

  

  

  

  


