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Opracowanie oparte na materiałach zdobytych na  kursie: 

„Grand Tour in Europe: creativity, innovation,  

active citizenship and intercultural dialogue”  

 

 

Termin:     13-18 marca 2017r.  

Miejsce:     Florencja we Włoszech 

Autor opracowania:    Marzanna Grota 

Tytuł opracowania:     Warsztaty na temat tolerancji, stereotypów i uprzedzeń  

Zdjęcia:      archiwum prywatne 
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