
KILKA SŁOW O ERASMUS PLUS KA1  

 W grudniu ubiegłego roku, czyli dosłownie kilka tygodni temu, Bachmacka zakończyła 

udział w kolejnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie Erasmus Plus. Tym 

razem była to aktywność KA1, czyli mobilność kadry nauczycielskiej. Dzięki dwuletniej 

aktywności w działaniach projektowych udało nam się wziąć udział w 15 kursach 

międzynarodowych na Malcie, w Anglii, w Hiszpanii i we Włoszech.  

 Kursy dotyczyły różnych obszarów - od kursów typowo językowych po kursy metodyczne 

skupiające się na wprowadzeniu do naszego warsztatu innowacyjnych metod opartych na pracy z 

nowoczesnymi narzędziami, takimi jak tablice multimedialne i iPady. Uczyliśmy się, jak 

wprowadzać elementy języka angielskiego podczas różnych lekcji na wszystkich poziomach 

edukacyjnych, uczyliśmy się, jak używać nowoczesnych platform edukacyjnych i cyfrowych baz 

materiałów, jak rozwijać umiejętności miękkie naszych uczennic i uczniów, a nawet jak 

rozwiązywać konflikty… Pracowaliśmy ciężko, uczyliśmy się pilnie, wymienialiśmy 

doświadczenia z naszymi koleżankami i kolegami z Malty, Hiszpanii, Włoch, Anglii, Bułgarii, 

Węgier i Polski. Udział w kolejnym już projekcie międzynarodowym to niesamowite 

doświadczenie, którym chcemy się z Państwem dzielić. Przekazujemy to, czego się nauczyliśmy na 

naszych kursach, pokazujemy dzieciakom, jak sami mogą z tego korzystać… 

 Jak było? Czego się nauczyliśmy? Czy było warto? Poniżej znajduje się kilka refleksji, 

którymi zechcieli podzielić się uczestnicy tego projektu. Zachęcamy do lektury!  

Pani Katarzyna Maculewicz - nauczycielka przyrody i geografii 

1. Czego dotyczył Pani/ Pana kurs i gdzie się odbył?  

Umiejętności potrzebne w XXI w pracy nauczyciela. Kurs odbył się we Florencji. 

2. Jakie korzyści wynikają z udziału w takim kursie? 

Wymiana doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu, poznanie kultury miejsca, w którym się 
przebywa, stosowanie języka angielskiego. 

3. Co było najciekawszym elementem kursu?  

Wymiana doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu, poznanie kultury miejsca, w którym się 
przebywa, stosowanie języka angielskiego. 

4. Czy wykorzysta Pani/ Pan to doświadczenie w swojej pracy?  



Wykorzystam to doświadczenie w swojej pracy poprzez współpracę z poznanymi nauczycielami na 
kursie, stosowanie poznanych metod oraz prowadzenie lekcji nakierowanych na ucznia. 

Pan Szymon Wróblewski - nauczyciel informatyki  

1. Czego dotyczył Pani/ Pana kurs i gdzie się odbył?  

Kurs na którym byłem dotyczył zastosowania metody CLIL w nauczaniu mojego przedmiotu. 
Ponieważ jestem nauczycielem Informatyki, zastosowanie języka obcego, w tym przypadku j. 
angielskiego jest jak najbardziej potrzebne. Kurs Odbył się na Malcie. 

2. Jakie korzyści wynikają z udziału w takim kursie? 

W moim odczuciu, korzyści z udziału w kursie jest bardzo wiele. Oczywiście oprócz walorów 
turystycznych, na kursie poznałem metody pracy o których wcześniej nie słyszalem, poznałem wiele 
osób z różnych stron świata. Mogliśmy wymienić się doświadczeniami na temat pracy, Poznać i 
pokazać swoje metody pracy no i oczywiście mogliśmy doskonalić komunikację w języku angielskim 

3. Co było najciekawszym elementem kursu?  

Trudno jednoznacznie powiedzieć. Dla mnie wszystko było godne uwagi i ciężko jest wskazać jeden 
najciekawszy element. Ale chyba możliwość pracy z osobami z innych krajów.  

4. Czy wykorzysta Pani/ Pan to doświadczenie w swojej pracy?  

Tak, wiedza którą zdobyłem jest przeze mnie wykorzystywana. 

Pani Inez Dana - nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego 

Kurs, w którym uczestniczyłam dotyczył doskonalenia umiejętności językowych i odbywał się na 
Malcie. Korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w kursie  są: praktyczne stosowanie umiejętności 
z zakresu języka obcego w różnych życiowych sytuacjach i możliwość ich natychmiastowej 
weryfikacji, poszerzanie słownictwa, "usamodzielnianie językowe", poznawanie innych kultur, 
nauka w międzynarodowym środowisku i nabywanie nowych doświadczeń w uczeniu się. 
Doświadczenia te z całą pewnością wykorzystam w swojej pracy. 

Pani Renata Czubaj - nauczycielka biologii 

1. Czego dotyczył Pani/ Pana kurs i gdzie się odbył?  

Wzięłam udział w kursie językowym Fluency & English Language Development na Malcie.  

2. Jakie korzyści wynikają z udziału w takim kursie? 



Udział w kursie dał mi większa pewność siebie i swobodę w używaniu języka, mniejszą obawę w 
popełnianiu błędów językowych, chęć dalszego rozwoju, poznanie  nowych rozwiązań 
metodycznych. 

3. Co było najciekawszym elementem kursu?  

Zarówno zajęcia- sposób ich prowadzenia, jak i zwiedzanie Malty - poznanie kultury, zabytków, 
natury. Kontakt z innymi osobami, wymiana doświadczeń - to było inspirujące. 

4. Czy wykorzysta Pani/ Pan to doświadczenie w swojej pracy?  

Zdecydowanie tak. Korzystałam z nowych, poznanych na zajęciach, rozwiązań metodycznych, 
korzystam  z materiałów (filmy, eksperymenty, karty pracy) w języku angielskim. 

Pan Piotr Krzesicki - nauczyciel historii  

1. Czego dotyczył Pani/ Pana kurs i gdzie się odbył?  

Kurs w którym uczestniczyłem dotyczył doskonalenia umiejętności językowych i odbywał się na 
Malcie 

2. Jakie korzyści wynikają z udziału w takim kursie? 

Korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w kursie to praktyczne stosowanie umiejętności z zakresu 
języka obcego w różnych życiowych sytuacjach i możliwość ich natychmiastowej weryfikacji, 
poszerzanie słownictwa, większa swoboda w posługiwaniu się językiem angielskim. 

3. Co było najciekawszym elementem kursu?  

Poznawanie innych kultur, nauka w międzynarodowym środowisku nabywanie nowych doświadczeń 
w uczeniu się. 

4. Czy wykorzysta Pani/ Pan to doświadczenie w swojej pracy?  

Tak nabyte umiejętności językowe i doświadczenia będę chciał wykorzystać w swojej pracy 

Pani Mirosława Dąbkowska - nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego 

W ramach programu Erasmus uczestniczyłam w kursie  „Fluency and English Language 
Development” w ETI na Malcie. Kurs miał na celu rozwinąć znajomość języka angielskiego i 
poprawić płynność. 
Zajęcia miały praktyczny charakter. Zakładały udział i interakcję. Dzięki temu miałam możliwość 
mówić, dyskutować na różnorodne tematy, poczynając od tematów bieżących spraw, a kończąc na 
tematach związanych z np. zagrożeniami na Ziemi. Lektor stosował aktywne metody pracy np. burzę 
mózgów, rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról w parach i w grupie, sprawając, że nabierałam 
większej swobody mówienia i pewności siebie, poznawałam słownictwo, utrwalałam konstrukcje 
wypowiedzi, ale też mogłam bliżej poznać uczestników, ich zainteresowania, pracę i kraj 
pochodzenia.  



Korzystałam z subskrypcji strony internetowej e-learningowej przez 3 miesiące po zakończeniu 
kursu.  
Najciekawsze były zagadki interaktywne i odgadywanie znaczenia opowiadanych metafor, które 
często wykorzystywał lektor. I oczywiście zwiedzanie Malty z przewodnikiem - historykiem, który nie 
szczędził dowcipnych dygresji. Poznawanie Malty z zaprzyjaźnionymi osobami z kursu, pozwoliło 
mi nie tylko poddać się urokowi wyspy, ale przede wszystkim pewniej i dokładniej wyrażać się w 
języku angielskim, momentami nawet mieć przyjemność mówienia. Wyjazd na Maltę był dla mnie 
wyzwaniem językowym, z nauką i zabawą w jednym. 
Na niektórych zajęciach podczas zabaw, zadań grupowych wykorzystuję angielskie słownictwo. 
Próbuję przemycić w swojej pracy elementy metody CLIL. 

Pan Witold Vargas - nauczyciel plastyki, techniki 

Projekt inspirowany doświadczeniem nabytym podczas wyjazdu do Florencji w ramach Erazmusa 
zostanie zrealizowany na lekcjach plastyki którejś z klas które uczę, czyli od 1 do 3 klasy szkoły 
podstawowej. Zamierzam wprowadzić działanie lekcji odwróconej. Zgodnie z ideą lekcji "student 
centered", czyli skupionej na uczniu. W pierwszym etapie przeprowadzę rozmowę z klasą na temat 
treści i zastosowania wyrazu plastycznego, które wydają im się ważne, istotne z punktu widzenia ich 
potrzeb i stylu życia. Na tej podstawie zostaną wyłonione tematy które podejmą się realizować 
grupy lub osoby pojedyncze. Po realizacji, każda grupa lub uczeń będzie miała możliwość 
zaprezentowania swojego dzieła oraz przedyskutowania jego walorów z reszta klasy. Moja rola jako 
nauczyciela sprowadzi się do nieinwazyjnego pilotowania projektu. Czyli do tych wszystkich 
czynności które sprawią, że zostanie ukończony w odpowiednim czasie a nie w formę czy treść 
realizacji chyba że miałyby być niestosowne etycznie. Po prezentacji, całość projektu zostanie 
udokumentowana fotografiami i opisami w formie elektronicznej. 

Pani Ewa Hryszkiewicz - nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego 

W tym roku miałam wielką przyjemność uczestniczyć w dwóch tygodniowych kursach metodyczno-
językowych prowadzonych przez szkołę Europass we Florencji. Florencja, stolica Toskanii, to 
niezwykłe miejsce. Wąskie uliczki, piękne stare kamienice, urokliwe mosty nad Arno, wszystko to 
zadziwiało i zachwycało. Dlatego nauka wśród tylu zabytków była szczególnym doświadczeniem. 
Mimo fascynujących miejsc wokoło, przepysznego jedzenia i … upału chłonęłam wiedzę i 
doskonaliłam swoje umiejętności językowe z wielką przyjemnością. To było wielkie wyzwanie, ale 
też wspaniałe przeżycie. Pobyt we Florencji, poza doznaniami natury estetycznej, dostarczył mi 
wiele cennych doświadczeń. Miałam okazję szlifować angielski wymieniając się doświadczeniami i 
poglądami z nauczycielami z całej Europy. Mogłam poznać lepiej ich kraje, szkoły, w których 
pracują, wymienić się pomysłami. Miałam też sposobność, by lepiej poznać metodę CLIL, która 
bardzo mnie urzekła. Z wielką przyjemnością będę wprowadzać ją do swojej pracy. 

Pan Rafał Szczęsny - nauczyciel języka angielskiego 

1. Czego dotyczył Pani/ Pana kurs i gdzie się odbył?  

Kurs, w którym wziąłem udział dotyczył kreatywnego podejścia do uczenia oraz wprowadzania 
innowacyjnych metod oraz narzędzi do swojej codziennej pracy w szkole. Kurs odbył się w 



Barcelonie, w samym centrum miasta, w bardzo przyjęcie klimatyzowanej szkole mieszczącej się w 
zabytkowej kamienicy. 

2. Jakie korzyści wynikają z udziału w takim kursie? 

Mogę śmiało powiedzieć, że ten kurs dał mi bardzo dużą wiedzę na temat wykorzystania nowych 
narzędzi ICT w mojej codziennej pracy. Dzięki temu, że miałem okazję użyć ich wszystkich w 
praktyce, wróciłem z gotowymi pomysłami. Poznałem też wiele ciekawych osób, koleżanki i kolegów 
z innych krajów co pozwoliło mi dowiedzieć się jak wygląda praca nauczyciela w innych krajach 
Europy. Miałem też okazję spędzić dwa tygodnie w słonecznej Barcelonie, pozwiedzać i poznać 
kulturę tego miejsca. 

3. Co było najciekawszym elementem kursu?  

Najciekawszym elementem kursu było to, że mogłem współpracować w międzynarodowym 
środowisku, opracowywać razem projekty i scenariusze lekcji, a przy tym poznawać nowe metody 
pracy i narzędzia, przy pomocy których nie pracowałem wcześniej.  

4. Czy wykorzysta Pani/ Pan to doświadczenie w swojej pracy?  

Oczywiście, większość z rzeczy, których nauczyłem się podczas kursu już udało mi się wykorzystać 
podczas lekcji. Wiele rozwiązań zdecydowanie ułatwiło mi życie, a jednocześnie sprawiły, że lekcje 
stały się jeszcze bardziej multimedialne przez co bardziej atrakcyjne! 

Pani Monika Drezner - nauczycielka języka angielskiego  

1. Czego dotyczył Pani/ Pana kurs i gdzie się odbył?  

Kurs dotyczył kreatywności i innowacji w nauczaniu. Odbywał się w Barcelonie. 

2. Jakie korzyści wynikają z udziału w takim kursie? 

Kursy wzbogaciły mój warsztat pracy. Przyczyniły się również do uatrakcyjnienia lekcji dając sporo 
nowych narzędzi. 

3. Co było najciekawszym elementem kursu?  

Poznawanie nowych aplikacji, ćwiczenia w grupach, możliwość wymiany doświadczeń z 
nauczycielami z Europy, poznanie różnych systemów edukacji i dobrych praktyk. 

4. Czy wykorzysta Pani/ Pan to doświadczenie w swojej pracy?  

Tak. Zamierzam korzystać z poznanych aplikacji oraz platform. Nowe znajomości z nauczycielami z 
Europy zapoczątkują wymianę dobrych praktyk. 



Na koniec krótka galeria. 
 


