
Pierwsza mobilność w ramach projektu Erasmus odbyła się w Sewilli, gdzie dwie 

uczestniczki - Ewa Arcisz i Magdalena Buczma-Pawelec ukończyły szkolenie ,,Praca 

metodą projektu''. Szkolenie trwało 25 godzin. Podczas kursu odbyła się jedna 

zorganizowana wycieczka po Sewilli oraz wizyta w szkole pracującej metodą projektu. 

 
Dnia 5 lipca miała miejsce druga mobilność naszej kadry nauczycielskiej. Tym razem 

miejscem kursu została Nicea, jedno z najbardziej znanych miast Lazurowego Wybrzeża. 

Tematem zajęć były The Best Digital Tools for Language Teachers. Uczestniczkami kursu 

były Iwona Korzeniewska i Danuta Hanowska-Stępień. Kurs stał się okazją do wymiany 

doświadczeń między nauczycielami z Łotwy, Bułgarii, Węgier, Lichtensteinu i oczywiście 

Polski. Zajęcia zakończyły się 9 lipca. 

 
 

Zachwycająca Florencja gościła kolejną uczestniczkę projektu Alinę Grzenkowicz.Tematem 

był Advanced English Language Teaching and CLIL in Practice. 

 



Fantastyczny kurs w towarzystwie uczestniczek z Węgier, Hiszpanii, Chorwacji i Polski 

prowadzony przez niezwykłą dr Sheila Corwin pozostanie na długo w pamięci. 

 

b 

 

Czwartą zrealizowaną mobilnością, w której udział wzięły nauczycielki ZSHG w Gdyni 

Aniela Korybalska oraz Katarzyna Kaprocka-Gral to kurs we Florencji, odbywający się 

w dniach 6-11.09.21. Tytuł kursu "The New Erasmus Program 2021-2027" Uczestniczki 

poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności związane z planowaniem i zarządzaniem projektem, 

Poznały narzędzia monitorowania, strategie wyszukiwania partnerów oraz zarządzania 

finansami projektu. 

 
 

18-22 października 2021 dwie nauczycielki ZSHG Aneta Chołdrych i Małgorzata Radek 

wzięły udział w kursie metodycznym „Spice up your teaching ideas” na Malcie. 

Był to tygodniowy program dla nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych. 

Zajęcia miały na celu przedstawienie ciekawych, innowacyjnych technik nauczania języka 

angielskiego, motywujących scenariuszy lekcji oraz interesujących ćwiczeń. 

Podczas kursu uczestniczki poznały różne style nauczania, rodzaje inteligencji, pomoce 

multimedialne, filmiki, piosenki i klocki Cuisenaira oraz ich praktyczne użycie na lekcji. 

Nauczycielki odbyły też wycieczki turystyczne do Valetty i Mdiny. 



 
 

 

 

 

W tym samym czasie również na Malcie w kursie Fluency and English Language 

Development for Educational Staff udział wzięła Bogusława Flisykowska dyrektor ZSHG 

w Gdyni. Był to dwutygodniowy program dla nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących 

i zawodowych mający na celu podniesienie poziomu języka angielskiego, rozszerzenia 

słownictwa oraz wzbogacenia wiedzy poprzez komunikację w międzynarodowej grupie. 

 

W dniach 8-12.11.2021 odbyła się ostatnia mobilność w ramach programu POWER. Cztery 

nauczycielki: Magdalena Buczma-Pawelec (n-l j.angielskiego), Katarzyna Kaprocka-Gral   

(n-l geografii), Aniela Korybalska(n-l wych.fiz.) i Ewa Rudzka (n-l biologii) wzięły udział 

w job shadowing w Sligo/Irlandia. Miały możliwość zapoznać się z irlandzkim systemem 

edukacji, metodami prowadzenia lekcji, poznały dobre praktyki w zakresie metodyki i 

dydaktyki oraz prowadzenia praktyk zawodowych. Wgląd w różnorodne działania wzbogaci 

bazę pomysłów i projektów, które zaktywizują uczniów nie tylko na lekcji ale też do działań 

poza lekcyjnych. Podczas wizyty poznały nauczycieli z Niemiec (Monachium) 

i Włoch(Rimini) ze szkół o takim samym profilu co Nasza. Pozwoliło to na nawiązanie 

współpracy i wymianę doświadczeń. Uczestniczki zakwaterowane były u rodzin goszczących 

dzięki czemu wzrosły kompetencje językowe i kulturowe. Koleżanki również skorzystały 

z bogatej oferty kulturalnej i turystycznej Sligo i okolic. 



 

  


