
PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Szkolenia zagraniczne
Tematy szkoleń:

•Środowisko uczenia się Moodle oraz metody i możliwości  

wykorzystania platformy e-learningowej

•Wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK 

do pracy dydaktyczno-wychowawczej

• Kurs językowy obejmował doskonalenie sprawności

komunikowania się w języku niemieckim poprzez słuchanie

i czytanie tekstów, naukę słownictwa i gramatyki, prowadzenie

dialogów, formułowanie krótkich wypowiedzi ustnych, używanie

języka niemieckiego w sytuacjach pozaszkolnych.

Realioznawstwo
Dusseldorf - stolica kraju związkowego Nadrenii  Północnej –

Westfalii, nowoczesna metropolia, międzynarodowe centrum 

biznesowe i finansowe.

Ratyzbona – położona nad Dunajem (niem. Regensburg) to 

jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w całej 

centralnej Europie i jednocześnie jedno z najstarszych miast 

w Niemczech (Bawaria).

Każde szkolenie zagraniczne oferuje program kulturalny: 

wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjścia do muzeum, teatru, 

klubu dyskusyjnego, na wieczorek taneczny , do kawiarni. 

Monachium     Coś dla podniebienia         Nad Renem

Bruksela

Zaletą szkoleń zagranicznych jest możliwość nawiązania

międzynarodowych kontaktów oraz poznanie tradycji i kultury

krajów europejskich.

Efekty

Nowe media w nauczaniu języków

Wstęp
W ramach projektu Aneta Styrkowiec, Janina Łyżwa i Anna

Cudek wzięły udział w mobilności w Niemczech.

Janina Łyżwa i Aneta Styrkowiec uczestniczyły w kursie

doskonalącym ICT, a Anna Cudek w intensywnym kursie języka

niemieckiego .

Szkolenie ICT odbywało się od 29 lipca do 9 sierpnia 2019 r.

w Instytucie Komunikacji Międzynarodowej iik w Dusseldorfie,

natomiast kurs językowy miał miejsce w szkole językowej

Horizonte w Ratyzbonie od 21 lipca do 2 sierpnia 2019 r.

.

Projekt
Europejski Dzień Języków Obcych

•Trener słówek: http://quizlet.com/, https://www.ankiapp.com/,    

•Przygoda z niemieckim: www.goethe.de/de/spr/ueb/him.html

•Niemiecki dla początkujących: https://www.phase-

6.de/hallo/kinder/, https://www.p6.de/hallo/erwachsene/,  

https://ankommenapp.de/

•Multimedia, mapy: http://dotsub.com/,  http://www.stepmap.de/, 

http://www.lyricsgaps.com/

•Tworzenie ćwiczeń: http://www.socrative.com/, 

https://quizizz.com/, http://learningapps.org/

•Szkoły językowe: https://www.iik-duesseldorf.de/

www.goethe.de, https://www.horizonte.com/

„Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK drogą
do rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji.”

..

Do odważnych świat należy 

Wirtualne środowisko 

nauczania – uczenia się, 

pracy własnej i zespołowej, 

tworzenia i wykorzystywania  

materiałów edukacyjnych 

oraz administrowania 

procesem kształcenia. 

Aplikacja  Web 2.0 umożliwiająca 

tworzenie interaktywnych zabaw 

i ćwiczeń wzbogacających treść lekcji. 

Nauczyciel może tworzyć aplikacje sam 

lub utworzyć klasę i zaangażować 

uczniów do samodzielnej pracy.

Kahoot! - narzędzie 

do tworzenia quizów

Socrative - narzędzie do układania 

testów wielokrotnego wyboru, 

prawda/fałsz,  ankiet, ewaluacji .

Padlet - wirtualna tablica, 

służy do gromadzenia 

w jednym miejscu 

różnego rodzaju  

materiałów cyfrowych.

Stoiska międzynarodowe

Lekcje otwarte

Nasi koledzy  i koleżanki :  z Węgier, 

Hiszpanii, Litwy, Bułgarii, Rumunii oraz  

prowadzący  zajęcia (na pierwszym planie)

Zespół Szkół w Gromniku realizuje w latach 2018 – 2020

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Szkoła otrzymała

kwotę 134 268,97 PLN. Projektem objętych jest jedenastu

nauczycieli różnych przedmiotów.

Główne cele przedsięwzięcia to m.in.:

• rozwój kompetencji językowych,

• poznanie najnowszych metod Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnej,

• nawiązanie międzynarodowej współpracy,

• wzrost efektywności nauczania,

• wzrost zaangażowania w platformę eTwinning.

Pedagodzy rozwijali swoje kompetencje za granicami kraju.

Skorzystali ze szkoleń językowych oraz metodycznych

w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Malcie. Efektem

podjętych działań jest wzrost europejskiego wymiaru

placówki, a także poziomu jej kształcenia.
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