
 

 

 Z radością informujemy, że udało nam się pomyślnie zakończyć projekt „TECHNOLOGIA 

IT, ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW ORAZ ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA JAKO STANDARDY 

KOMPETENCYJNE DLA SZKOŁY XXI WIEKU”, który został zrealizowany dzięki środkom 

przyznanym nam w ramach programu Erasmus+. W tej edycji wzięło udział aż 17 osób z naszej 

kadry!  

 Po zakończeniu minionego roku szkolnego wzięliśmy udział w najróżniejszych szkoleniach 

podejmujących tematykę pracy przy użyciu najnowocześniejszych metod i narzędzi 

multimedialnych, podnoszenia własnych kompetencji językowych, wprowadzania elementów języka 

angielskiego do swoich zajęć, programowania, wprowadzania do zajęć elementów dramy, a nawet 

bardziej skutecznego zarządzania zespołem klasowym i tworzeniu pozytywnej atmosfery i 

przyjaznego środowiska pracy zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Poznaliśmy koleżanki i 

kolegów z innych europejskich szkół, z którymi mamy nadzieję pozostać w kontakcie i popracować 

wspólnie przy okazji innych projektów.  

 Odwiedziliśmy szkoły i centra szkoleniowe we Włoszech, Hiszpanii, Anglii i Irlandii. Poniżej 

krótka relacja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WŁOCHY - kursy we Florencji  

 We Florencji odwiedziliśmy centrum szkoleniowe Europass, placówkę, z którą 

współpracowaliśmy przy okazji innych projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.  

Tym razem, sześcioro nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w różnych kursach metodycznych o 

bardzo zróżnicowanej tematyce: 

- Build your own app with Arduino - kurs o tematyce związanej z programowaniem i tworzeniem 

aplikacji 

- Creative drama to foster participation among young learners and adolescents - kurs pokazujący 

jak w praktyczny sposób można wprowadzić elementy „dramy” i aktorstwa do swoich lekcji  

- CLIL in school - czyli kurs o tematyce językowej, pokazujący w jaki sposób można wprowadzać 

elementy języka obcego, w tym przypadku języka angielskiego, do swoich lekcji  

- Teaching and technology - classroom management and ICT solutions - kurs prezentujący 

najnowsze narzędzia ICT oraz dający uczestnikom okazję do praktycznego użycia najnowszych 

metod i narzędzi ICT w warunkach szkolnych  

- Behavior and conflict, new methodologies, motivation and cooperation strategies  - kurs 

podejmujący zagadnienia zarządzania zespołem klasowym, tworzenia pozytywnej atmosfery w 

klasie, pokazujący jak włączać elementy mindfulness do codziennej pracy z uczniami  

 Pobyt w malowniczej Florencji to też obowiązkowa wizyta w Galerie degli Uffizi, zwiedzanie 

Toskanii - toskańskich winnic i miast takich jak Siena, Piza czy San Gimignano oraz oczywiście 

Dante i Dawid.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANGLIA - kursy w Londynie i Brighton 

 W Londynie grupa nauczycieli z naszej szkoły odbyła swoje kursy Intensive English w 

znanej i cenionej szkole językowej Kaplan. Były to dwutygodniowe, bardzo intensywne kursy 

językowe, prowadzone tylko przez native speakerów, które mają na celu podniesienia kompetencji 

językowych uczestników. Międzynarodowe towarzystwo innych kursantów zdecydowanie sprzyja 

używania języka angielskiego nie tylko w klasie, ale i poza nią. Oprócz zajęć w szkole językowej, 

udało się skorzystać z bardzo szerokiej oferty kulturalnej miasta, co zdecydowanie stało się inspiracją 

przy tworzeniu nowej dekoracji szkoły.  

Odwiedziliśmy również malownicze i turystyczne Brighton i szkołę The English Language Center, 

gdzie odbył się kurs Content Language Integrated Learning - który oprócz podniesienia 

kompetencji językowych uczestników kursu, stawia sobie za cel przygotowanie ich do wprowadzania 

elementów języka angielskiego do swoich lekcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IRLANDIA - kursy w Dublinie 

 Dublin to kursy językowe i metodyczne w szkołach Twoim  Irlandzki akcent, ciekawe zajęcia 

językowe i towarzystwo kursantów z całego świata sprzyjało posługiwaniu się językiem angielskim 

zarówno w szkole jak i poza nią. Miasto legend hard rocka Thin Lizzy, legendarnego pubu The 

Temple, ulicznych grajków i muzyki tętniącej z każdego pubu i restauracji to z pewnością bardzo 

dobre miejsce do podnoszenia swoich umiejętności językowych, ale też idealne miasto do 

poszerzenia swojej wiedzy na temat kultury Irlandii.  

Kursy, w których wzięliśmy udział to: 

- CLIL in Primary Schools - Make it work, make it effective - praktyczne zajęcia przygotowujące 

nauczycieli do wprowadzanie elementów języka obcego do swoich zajęć 

- Brain-based learning - understand how students really learn - kurs metodyczny skupiający się 

na metodach uczenia się w kontekście tego jak pracuje i funkcjonuje mózg, pokazujący jak tworzyć 

materiały dydaktyczne tak by były one bardziej skuteczne  

- Intensive English and CLiL for teachers oraz Training English Language and & Practice of 

CLiL - intensywny kurs języka angielskiego połączony z przygotowaniem kursantów do 

wprowadzania elementów języka angielskiego do swoich zajęć  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIPSZANIA - kursy w Barcelonie  

 

Tak jak przy okazji ostatniego projektu, tym razem również wybraliśmy się do Barcelony. 

Sprawdziliśmy sami, czy budowa monumentalnej Sagrada Familia dobiega już końca, czy piękne 

kamienice Gaudiego ciągle zachwycają i czy znany nam już dobrze oddział centrum szkoleniowego 

dla nauczycieli Europass nadal organizuje ciekawe wakacyjne szkolenia. Odpowiadamy: Sagrada 

Familia nadal w budowie, Gaudi niezmiennie zachwycający, a w Europass zdobywaliśmy 

umiejętności na następujących kursach: 

- Integrating Creativity and Innovation into Teaching - bardzo praktyczny kurs, dzięki któremu 

uczestnicy poznają najnowsze narzędzia ICT oraz wzbogacają swój warsztat pracy o innowacyjne 

rozwiązania, nie tylko multimedialne  

- Design the positive; positive thinking, positive communication and positive school spaces - 

tworzenie pozytywnej przestrzeni edukacyjnej i atmosfery wpływającej na efektywną pracę i 

współpracę zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli 

 


