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POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
15 lat w Unii Europejskiej – razem dla edukacji.
Każdy jubileusz skłania do wspomnień, porządkuje je , pozwala
z refleksją spojrzeć na uzyskane efekty i minione lata. W tej jubileuszowej
retrospekcji działania PODN w Wodzisławiu Śląskim zdecydowanie wpisują
się w edukacyjny i kulturowy krajobraz europejski. Z perspektywy
minionych lat można stwierdzić, że były to lata dobrych inicjatyw i realizacji
wielu różnorodnych aktywności w europejskiej przestrzeni edukacyjnej,
działań dedykowanych nauczycielom i uczniom.
„Do Unii Europejskiej na skróty” - takim hasłem konkursowym
rozpoczęliśmy swój wieloletni europejski „dialog w budowaniu
wzajemności’’/ ks.prof. Józef Tischner /. Europejska przygoda konkursowa
promująca nauczanie języków obcych w różnych odsłonach tematycznych
i angażująca uczestników z kilkunastu krajów, trwa do dzisiaj. Kolejnymi
propozycjami po 15 edycjach „Polaka w Europie” jest cykl konkursowy
„LinquaART.eu” oraz Międzynarodowy Językowy Test Realioznawczy.
Wszystkie dotychczasowe edycje konkursowe stanowiły wachlarz
zróżnicowanych pomysłów zarówno pod względem wiodącego tematu jak
i formy. Syntetyzowały doświadczenia polskie i europejskie. Z jednej strony
promowały spójność kulturową w Europie („Barwy języka, czyli europejskie
korzenie w językach obcych” , „Przysłowia mądrością narodów”, „Baśniowa
Europa”), z drugiej wskazywały na różnice i lokalne konteksty społecznokulturowo-językowe sprzyjające zrozumieniu i budowaniu dobrych relacji
wśród młodych ludzi z wielu krajów („Zjednoczeni w różnorodności”,
„Zareklamuj swoją szkołę w Unii Europejskiej”, „Cudze chwalicie, swego
nie znacie…- zareklamuj Polskę ciekawie dla Europejczyka”, „Aby język
giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa – miłość w poezji
europejskiej”). Początkowa stymulacja do teoretycznego poszerzenia wiedzy
językowej o komponenty kulturowe, literackie, malarskie, filmowe
i muzyczne wzbogaciła się o praktyczny wymiar zdobywanej wiedzy
i umiejętności w trakcie spotkań międzynarodowych w ramach kolejnych
edycji konkursowych. Uczestnictwo w warsztatach językowo-kulturowych,
wyjazdach edukacyjnych, grach i zabawach kulturowo-językowych,
z tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy, urosło do rangi prawdziwej
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i
realnie
realizowanej
pasji
w
międzynarodowym
gronie.
To niekwestionowany atut funkcjonowania w edukacyjnej wspólnocie
europejskiej - stworzenie możliwości nabywania i doskonalenia kompetencji
komunikatywnej i kulturowej w bezpośredniej interakcji, co w konsekwencji
prowadzi również do głębszego poznania siebie i swojej kultury.
Minione lata to również różnorodne propozycje spotkań i szkoleń
dla nauczycieli z kreatorami europejskiej polityki edukacyjnej. Wiedza
merytoryczna i metodyczna była przekazywana przez m.in. Stuarta
Simpsona z Centrum Języków Obcych Nowożytnych Rady Europy w Graz,
prof.Gruczę z Uniwersytetu w Wiedniu, prof.Pfeiffera z Uniwersytetu
Viadrina we Frankfurcie. Sprawdziły się również proponowane przez PODN
eksperymenty metodyczne - warsztaty wyjazdowe dla nauczycieli języków
obcych. Sale wykładowe PODN były zamieniane wówczas na sale lekcyjne
w szkołach niemieckich (Drezno, Bautzen, Trier), austriackich (Graz,
Wiedeń ), luksemburskich i słowackich (Bratysława) oraz na pomieszczenia
„Mekki” językowca – CJON Rady Europy w Graz. Lekcje
w najznakomitszych muzeach europejskich stanowiły inspiracje do pracy
w klasie , powstawały oryginalne materiały i konspekty lekcji.
Uczestnictwo nauczycieli
w bezpośrednich,
wzajemnie
inspirujących europejskich zadaniach edukacyjnych przekłada się
na wzbogacenie warsztatu pracy, a co za tym idzie na późniejszą uczniowską
ciekawość, fantazję oraz radość w odkrywaniu i postrzeganiu działania
w języku obcym w europejskiej przestrzeni językowo-kulturowo-społecznej.
Obserwacja lekcji, form i metod pracy z uczniem, aranżacji przestrzeni
edukacyjnej w różnych szkołach europejskich nie tylko inspiruje , ale często
prowadzi również do przekonania, że nasza nauczycielska misja jest dobrze
realizowana.
Bogumiła Różańska-Świerkot
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Fot. Obchody 15-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej

Fot. Młodzież i nauczyciele wspólną zabawą świętują rocznicę wstąpienia
do UE.
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Fot. Przez ostatnie lata odbyło się 15 edycji konkursu „Polak w Europie”
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
W różnorodności siła. Synteza doświadczeń europejskich
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Integracja europejska otworzyła szeroką dyskusję na temat
możliwości i perspektyw wspólnej edukacji. W tej dyskusji swój głos zabrał
również Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, realizując 8
projektów europejskich, odpowiadając zaangażowaniem nauczycieli
i entuzjazmem uczniów.
Swoją przygodę z projektami unijnymi rozpoczęliśmy już w 2006r.,
przystępując do realizacji projektu „Eurostaż - Bliżej Europy”. Umożliwił
on udział uczniów w stażach zawodowych na terenie Czech i dał pierwsze
doświadczenia projektowe. Powodzenie tej inicjatywy i jej wymierne
korzyści w kształceniu zawodowo-językowym dały asumpt i inspirację
do realizacji kolejnych projektów. W następnych latach podejmowaliśmy
kolejne wyzwania m. in. z Niemcami, Wielką Brytanią, Francją, Włochami,
Hiszpanią, Portugalią i Irlandią. Dedykowaliśmy je młodzieży, która była
gotowa skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z oczekiwaniami
pracodawców w warunkach europejskiego rynku pracy. Do tej pory
w projektach uczestniczyło 265 uczniów Ekonomika. Współpracowaliśmy
z 10 partnerami zagranicznymi, gościło nas 8 państw europejskich. Do tej
pory udało się wyjechać uczniom reprezentującym wszystkie kierunki
kształcenia proponowane przez wodzisławską szkołę.
Wśród doświadczeń będących konsekwencją udziału w edukacyjnej
wspólnocie Erasmusa z pewnością na plan pierwszy wysuwa się odmienna
od szkolnej, lokalnej - praktyka zawodowa, która umożliwiła naszym
uczniom porównanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia
w ZSE z tymi, którymi dysponują ich zagraniczni koledzy. Europejskie rynki
zawodowe, choć wymagające, w żaden sposób nie przyczyniły się
do negatywnej oceny własnych kompetencji, wręcz przeciwnie. Młodzi
ludzie, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, odbywający staż
zawodowy w Irlandii, podkreślali swoje wysokie kwalifikacje, pewność
działania i cały wachlarz umiejętności satysfakcjonujący irlandzkiego
pracodawcę. Spostrzeżenia uczniów potwierdziła również dyrektor Zespołu
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Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, p.Maria Lach, podczas
ubiegłorocznej wizyty kontrolnej.
Kolejnym niekwestionowanym atutem realizacji projektów
unijnych jest możliwość nieustannego, praktycznego kształcenia i rozwijania
kompetencji językowych w wielu obszarach aktywności społecznej. Jeszcze
przed planowanym wyjazdem młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach
językowych pozwalających im ugruntować umiejętności porozumiewania się
i komunikacji w kraju, do którego się udawali. Wzbogaciły się przede
wszystkim kompetencje uczniów w zakresie języka obcego zawodowego,
którego używanie w praktycznej realizacji budowało warsztat i słownik
ucznia. Ponadto uczestnictwo w życiu codziennym i społecznym rodzin
goszczących naszych uczniów stawiało przed nimi naturalne wyzwanie
i powodowało łamanie barier językowych, z którymi uczniowie zmagali się
w swojej macierzystej szkole.
Wreszcie należy podkreślić ogromne znaczenie możliwości
poznania i doświadczenia kulturowego, wynikającego z odmiennych
rytuałów codzienności obcokrajowców, nawyków i uzusów społecznych,
relacji rodzinnych i społecznych. Młodzież niejednokrotnie odwoływała się
do własnych doświadczeń, przywoływała i porównywała charakter
stosunków międzyludzkich panujących w ich domach, społeczności lokalnej
i miejscu pracy. Wnioski wyciągane z tych porównań stanowiły przedmiot
dyskusji podejmowanej również po powrocie. Między innymi te
doświadczenia stały się impulsem do realizacji projektu eTwinning:
Spolger4Uth.
Wśród formalnych, ale niezwykle istotnych dla przyszłości
uczestników korzyści należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy mobilności
uzyskali 4 istotne dokumenty wzbogacające ich portfolio i mogące znacząco
wpłynąć na karierę zawodową:
•

Europass Mobilność, który umożliwia każdemu obywatelowi Europy
czytelną prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych
uzyskanych w czasie mobilności.

•

Referencje zagranicznych pracodawców – dzięki, którym uczestnicy
stają się bardziej konkurencyjni na lokalnym rynku pracy.
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•

Certyfikat organizacji przyjmującej oraz Certyfikat organizacji
wysyłającej – będące potwierdzeniemrealizacji mobilności w ramach
projektu.

Podsumowując powyższe rozważania, można śmiało stwierdzić, że
Zespół Szkół Ekonomicznych jest przykładem szkoły wszechstronnie,
kompleksowo wykorzystującej możliwości płynące z uczestniczenia
w sojuszu unijnym. Młodzież, nauczyciele i środowisko lokalne, w tym
środowisko pracodawców, docenia i wykorzystuje wartości płynące
z realizacji projektów, co stanowi motywację do kontynuowania tej
aktywności.
Aleksandra Bienias

Fot. Ponad 250 uczniów Ekonomika wzięło udział w realizacji projektów!
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚL.
„Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole Lengua y Cultura de España”
projekt realizowany w I LO w Wodzisławiu Śląskim

Warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty europejskiej
i bycia Europejczykiem jest znajomość języków. Stąd też rola nauczyciela
języka obcego w dzisiejszej szkole jest szczególna.
Po pierwsze, nauczyciel musi posiadać wiedzę filologiczną, mieć
pełną wiedzę o kraju nauczanego języka, orientować się w aktualnej sytuacji
politycznej, społecznej, być zainteresowany szeroko rozumianą kulturą,
a także popkulturą. Po drugie, powinien posiadać otwartą osobowość,
ponieważ jest pośrednikiem między dwiema kulturami. Jego zadaniem jest
umożliwić uczniom zrozumienie mentalności i kultury innego kraju,
likwidować stereotypy i uprzedzenia, uczyć tolerancji i akceptacji dla innych.
I po trzecie, aby nauczanie było skuteczne i nie nudziło, powinien stale
doskonalić swój warsztat metodyczny, mieć otwarty umysł, znać możliwości
wykorzystania na lekcji dynamicznie rozwijających się technologii.
Aby być dobrym nauczycielem języka obcego jest więc niezbędne
„uczenie się przez całe życie”. W Polsce istnieje wiele dostępnych form
podnoszenia kompetencji. Mobilność zagraniczna posiada jednak tę
przewagę, że oprócz komponentu metodycznego oferuje możliwość
rozwijania kompetencji językowych, a język jest tworem żywym i ciągle
ulega przemianom.
Dzięki projektowi „Kompetentny nauczyciel w europejskiej
szkole”, który jest realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, nauczyciele języków obcych mogą podnosić
swoje kwalifikacje. W ramach tego projektu nauczycielka języka
hiszpańskiego wzięła udział w kursie językowo-metodycznym
dla nauczycieli języka hiszpańskiego ”Lengua y Cultura de España”, który
str. 12
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odbył się w Jaén (Andaluzja, Hiszpania) w dniach od 10 do 16 lutego 2019.
Kurs został zorganizowany przez szkołę English Matters w porozumieniu
z Uniwersytetem w Jaén. Wzięli w nim udział nauczyciele z Niemiec,
Portugalii i Polski.
W programie kursu znalazły się wykłady na temat współczesnej
sytuacji politycznej i społecznej Hiszpanii, zajęcia z literatury obszaru
hiszpańskojęzycznego, warsztaty z koordynatorem projektów językowych
prowadzonych w Andaluzji (Proyecto Lingüístico de Centro - PLC) oraz
zajęcia z zakresu dydaktyki. Jednym z najważniejszych elementów kursu
były zajęcia dotyczące sposobów wykorzystania najnowszych technologii,
a także warsztaty poszerzające wiedzę na temat nowych technik, metod
i materiałów w pracy nauczyciela języka obcego. Na uwagę zasługuje metoda
pracy z filmami krótkometrażowymi. Podane poniżej dwa filmy
krótkometrażowe to zaledwie wycinek spośród materiałów, które można
znaleźć na stronach przeznaczonych dla nauczycieli. Oba filmy mogą być
wykorzystane na lekcji języka obcego, a nawet na lekcji wychowawczej:
1). Los gritones (The Screamers), dir. Roberto Pérez Toledo – temat:
wyrażanie uczuć, relacje
2). I forgot my phone, dir. Miles Crawford – temat: nowe technologie,
uzależnienia
Organizatorzy kursu położyli również nacisk na poznanie kultury
regionu Andaluzji, stąd wyjazdy do Granady oraz miast Baeza i Úbeda,
wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rolę przewodników
pełnili profesorowie historii, literatury oraz historii sztuki z Uniwersytetu
Jaén i to dzięki nim było możliwe poznanie pełnego kontekstu kulturowego
zwiedzanego regionu.
Kurs w Jaén był okazją do rozwinięcia wszystkich kompetencji
i umiejętności, które powinien posiadać nauczyciel języka obcego. Jest
kolejnym przykładem na to, że projekty europejskie zmieniają na lepsze
nauczycieli, a także uczniów i szkoły.
Strony, na których można znaleźć filmy krótkometrażowe pomocne
w pracy na lekcji języka hiszpańskiego:
https://www.profedeele.es/profesores/cortos-aula-ele-propuestas/
https://www.profe-de-espanol.de/tag/cortometrajes/
http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_list.asp
Jadwiga Szypuła
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚL.
Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole.
I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim realizuje od 5.11.2018 r. do 4.11.2020 r. projekt
„Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole” ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.
W dniach 30.03 – 07.04.2019 r. nauczyciele matematyki wzięli udział
w szkoleniu zorganizowanym przez instytucję szkoleniową Amber Initiatives
w Plymouth w Wielkiej Brytanii. W kursie uczestniczyli nauczyciele
z Polski, Republiki Czeskiej, Litwy i Niemiec.
Celem kursu było zapoznanie z zyskującą coraz większą
popularność w Anglii
szanghajską metodą nauczania matematyki.
Uczestników zapoznano z systemem edukacji i programem nauczania
matematyki w szkołach na wszystkich poziomach edukacji.
Szkolenie obejmowało zajęcia wykładowe, wizyty w szkołach,
zajęcia praktyczne i spotkania kulturowe. W czasie trwania szkolenia
uczestnicy odwiedzili trzy szkoły: Beechwood Primary Academy
dysponującą nowoczesnym kompleksem szkolnym, Plymstock School,
największą z odwiedzanych szkół i Plymouth School of Creative Arts,
wyjątkową szkołę, różniącą się w znacznym stopniu od tradycyjnych szkół
angielskich. Nauka w tej ostatniej szkole odbywa się na zasadach znacznie
odbiegających od ogólnie przyjętych. W budynku nie ma zamkniętych sal
lekcyjnych, zajęcia odbywają się w grupach w różnych wytypowanych
miejscach w przestrzeni budynku. Oprócz przedmiotów obowiązkowych
uczniowie mogą rozwijać w tej szkole swoje zdolności artystyczne związane
z takimi dziedzinami jak: taniec, teatr, muzyka, malarstwo, grafika
komputerowa.
W odwiedzanych szkołach uczestnicy szkolenia mieli okazję
obserwować pracę nauczycieli i uczniów na lekcjach, zobaczyć pomoce
dydaktyczne stosowane do nauczania przedmiotów ścisłych.
str. 16
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Poza tym uczestnicy szkolenia wzięli udział w zajęciach „outdoor math”,
które prowadzone były w terenie. Prowadzący pokazał, jak można
kreatywnie uczyć pojęć matematycznych związanych z ważeniem,
mierzeniem, odległością, wykorzystując otaczającą nas przyrodę,
architekturę miasta, kamienie na plaży itp.
Wszyscy uczestnicy z ciekawością oczekiwali wykładów i ćwiczeń
dotyczących metody szanghajskiej. Metoda ta stosowana jest w szkołach
podstawowych i średnich. Zaprezentowano podręczniki, ćwiczenia
dla ucznia i pomoce naukowe, jakimi posługują się nauczyciele stosujący tę
metodę. Obserwowane zajęcia, dotyczące wykorzystania kolorowych
klocków, miały pomóc uczniom zrozumieć wartości poznawanych cyfr oraz
wykonywać proste działania arytmetyczne. Pokazano również jak
wykorzystać klocki do rozwiązywania prostych zadań tekstowych. Metoda
szanghajska opiera się na prezentowaniu jednego zagadnienia podczas jednej
lekcji, podkreśla istotę rozumowania matematycznego oraz nauczania
matematyki opartego o konkretne przykłady.
Oprócz wyżej opisanych zajęć bardzo ciekawe były spotkania,
podczas których uczestnicy prezentowali własne szkoły, regiony i kraje,
z których pochodzą. Był to czas na bliższe zapoznanie się z kulturą
i tradycjami krajów, z których pochodzili uczestnicy szkolenia.
Kurs był wartościowym doświadczeniem nie tylko pod względem
merytorycznym, ale również kulturowym. Uczestnicy podnieśli poziom
kompetencji językowych. Szkolenie stało się też okazją do poznania
nauczycieli z innych szkół europejskich, wymiany doświadczeń, poznania
dobrych praktyk, a w przyszłości być może do nawiązania współpracy.

Mirosława Witosz
Danuta Kajzerek
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Fot. Nauczyciele I LO podczas lekcji matematyki w szkole i w terenie.
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W RADLINIE
Radlin w Europie – projekty dla uczniów Branżowej Szkoły
I stopnia w Radlinie.

W latach 2005 – 2015 Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
realizowała projekty Comenius – Uczenie się przez całe życie oraz projekty
z programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
10 lat polsko – niemieckiej współpracy uczniów
Wszystko zaczęło się w październiku 2005 roku, kiedy to
na zaproszenie dyrektora radlińskiej szkoły z wizytą przyjechali
przedstawiciele Gimnazjum im. Bismarcka w Genthin. Podczas tego
spotkania omówione zostały zasady współpracy oraz organizacji wymiany
młodzieży między naszymi szkołami. Po raz pierwszy uczniowie spotkali się
w marcu 2007 roku w Dusznikach – Zdroju, czyli w połowie odległości
pomiędzy Radlinem i Genthin. Atrybutem tego miejsca była możliwość
uprawiania narciarstwa, które okazało się szczególną atrakcją dla niemieckiej
młodzieży zamieszkującej miejscowość na obszarze całkowicie nizinnym.
Kolejne spotkania odbywały się w Krakowie, Wieliczce, w Skale koło
Ojcowa, Oświęcimiu, Berlinie, Dreźnie, Genthin i w Magdeburgu. Dzięki
wymianie uczniowie obu szkół mieli okazję uczestniczyć w bogato
zaplanowanym programie, gdyż celem tych spotkań, oprócz integracji, było
również poznanie historii Polski oraz Niemiec. Podczas wizyt w Krakowie
polska i niemiecka młodzież zwiedzała zamek na Wawelu, muzeum
Collegium Maius, podziemia krakowskiego Rynku, synagogę na Kazimierzu,
cmentarz żydowski na Kazimierzu, muzeum Auschwitz – Birkenau oraz
Kopalnię Soli w Wieliczce. Młodzież brała także udział w zajęciach
warsztatowych (nauka tradycyjnego tańca żydowskiego ) oraz sportowych.
W sumie w 9 wyjazdach wzięło udział 412 osób. Koordynatorem całego
przedsięwzięcia była pani Magdalena Papierok - nauczyciel języka
niemieckiego.
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Comenius – Uczenie się przez całe życie 2005 – 2015
Przez 10 lat realizowaliśmy również program Comenius – Uczenie
się przez całe życie. Czym był dla nas ten projekt ? Comenius to program
skierowany przede wszystkim do uczniów i nauczycieli, który umożliwiał
ścisłą współpracę szkół z różnych krajów Unii Europejskiej
nad zagadnieniami z określonej dziedziny. Dwa z trzech projektów w naszej
szkole dotyczyły turystyki – jej wymiaru europejskiego, a trzeci związany
był ze zdrowym odżywianiem i sportem. Uczestnicy projektu pracowali nad
realizacją określonych na początku produktów końcowych, takich jak
np. miniksiążka kucharska czy przewodnik odpowiedzialnego turysty.
Ponadto uczniowie przygotowali liczne prezentacje multimedialne,
kalendarze, foldery, pomoce dydaktyczne w językach angielskim
i francuskim. Celem działań projektowych było aktywne zaangażowanie
uczniów w gromadzenie materiałów, rozwijanie ich zdolności oraz
przezwyciężanie barier i własnych ograniczeń. Dzięki projektom
realizowanym w naszej szkole młodzi ludzie nabrali pewności siebie, poznali
regiony szkół europejskich, z którymi współpracowaliśmy, podnieśli
umiejętności językowe, co sprzyjało nawiązaniu nowych znajomości,
a nawet przyjaźni z uczniami z zagranicy. Gospodarze ze szkół partnerskich,
m.in. z Portugalii, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Rumunii oraz Bułgarii
przygotowali bogaty program wycieczek w teren, który obejmował
zwiedzanie miast, degustację potraw regionalnych i spotkania integracyjne.
Na każdym kroku spotykaliśmy się z serdecznością, a nasi uczniowie
niezwykle miło wspominają pobyty w rodzinach goszczących. Z pewnością
udział w tym przedsięwzięciu był okazją, aby przeżyć niesamowitą przygodę.

Sylwia Bańczyk
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W PSZOWIE
15 projektów na 15 -lecie w Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie to lider
w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ciągu ostatnich 15 lat w szkole
zrealizowano 15 projektów unijnych, a łączna kwota pozyskanego
dofinansowania to 111 995 EUR (481 578 zł czyli prawie pół miliona
złotych).
Projekty te realizowano w wielu formach i dotyczyły różnorodnych działań :
•
•
•
•

wymiana młodzieży (Program Młodzież i Młodzież w działaniu,
Fundacja Schumana, Euroregion Silesia),
współpraca między szkołami europejskimi (Program Comenius),
zagraniczne praktyki i staże (Program Erasmus i Leonardo
da Vinci),
seminarium kontaktowe dla przedstawicieli 13 organizacji
europejskich (Program Młodzież).

Jednym z pierwszych działań był projekt zatytułowany
,,Przez taniec do tolerancji” realizowany z organizacjami z Węgier,
Hiszpanii i Włoch. Zadaniem przewodnim było przygotowanie spektaklu
międzynarodowego dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Celami,
które zrealizowaliśmy, był:
- dialog na ważne tematy np.: wolność, tolerancja, muzyka i teatr,integracja międzykulturowa oraz przełamywanie barier i stereotypów;
- propagowanie postawy krytycznego i refleksyjnego odbioru
przekazywanych treści;
- propagowanie i rozwijanie kreatywności i aktywności młodzieży;
- rozwijanie umiejętności organizacyjnych uczestników.
Podczas spotkania stosowane były różne metody edukacji
nieformalnej, takie jak: gry integracyjne, gry uczące pracy w zespole,
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wieczory kulturowe, wieczory prezentujące tradycje w Polsce i innych
krajach oraz warsztaty taneczne.
Główne wartości projektu to:
- poprawa znajomości języka angielskiego;
- nauka umiejętności w międzynarodowym środowisku;
- przełamanie barier komunikacyjnych;
- poznanie kultur innych krajów.
Największym sukcesem było niewątpliwie przeprowadzenie projektu
samodzielnie przez młodzież oraz doskonała integracja uczestników.
Korzyści płynące dla szkoły dzięki realizacji projektów:
- wzrost zainteresowania młodzieży i nauczycieli współpracą z organizacjami
europejskimi;
- pomysły na kolejne projekty;
- kontynuacja współpracy międzynarodowej.

Małgorzata Chodura
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. NOBLISTÓW
POLSKICH W RYDUŁTOWACH
Erasmus „na Skalnej” w Rydułtowach.
15 lat Polski w Unii Europejskiej pozostawiło swój ślad również
w Liceum na Skalnej. Sokrates, Comenius, Erasmus - nasi uczniowie
uczestniczyli we wszystkich tych programach, a obecnie przygotowują się
do nowych.
Nasz ostatni projekt, „Healthy Minds For Hapy Lives”, zakończył się
w sierpniu 2018 roku.
Za Skalniakami dwa lata wyzwań, ciężkiej pracy, ale też przygód, nowych
doświadczeń i dobrej zabawy. A wszystko to działo się w międzynarodowym
gronie. Wśród naszych partnerów były szkoły z Włoch, Bułgarii, Słowacji
oraz Turcji. Zespół ten był o tyle wyjątkowy, że składał się ze szkół
i koordynatorów, z którymi mieliśmy już niejedną okazję do współpracy
w poprzednich projektach Comeniusa. Dzięki temu znaliśmy się już
doskonale i mogliśmy liczyć na naszych partnerów.
Wspólny projekt, pod nazwą HEALTHY MINDS FOR HAPPY
LIVES dotyczył głównie zdrowia psychicznego młodych ludzi. Brzmi
poważnie, ale nasze działania i zadania projektowe miały sprawić, abyśmy
zdawali sobie wszyscy sprawę z tego, że:
•
•
•
•

dobrze jest pracować i uczyć się w dobrej atmosferze,
wiedzieć, jak walczyć ze stresem, którego niestety nie da się
wyeliminować z naszego życia,
być świadomym zagrożeń i wiedzieć, gdzie szukać pomocy,
bronić się przed hejterami i cyberprzemocą.

Te wszystkie czynniki składały się na tytułowy HEALTHY MIND i były
głównymi motywami naszych działań w projekcie. Wśród wielu
zrealizowanych działań znalazły się:
1. konkurs na logo projektu;
2. warsztaty integracyjne we wszystkich klasach powtarzane dwukrotnie
w ciągu roku;
3. obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego;
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4. konkurs MY PERFECT CLASSROOM - każda klasa zaprojektowała
zmiany sprzyjające zdrowiu, jakie chciałaby przeprowadzić w jednym
z pomieszczeń, które następnie zostały wprowadzone w szkole;
5. udział w corocznym Dniu Bezpiecznego Internetu, w którym uczestniczą
szkoły z całego świata;
6. wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich w naszej szkole, w listopadzie
2016 r.;
7. spotkania i warsztaty z psychologami na temat panowania nad stresem,
organizacji czasu oraz zdrowych sposobów walki ze stresem;
8. warsztaty preorientacji zawodowej i spotkania ze studentami;
9. szkolenia ze specjalistami z dziedziny walki z agresją w Internecie;
10. szkolenia dla rodziców z zakresu pomocy psychologicznej,
rozpoznawania niepokojących objawów, źródeł pomocy
Wśród tych działań znalazły się trzy spotkania projektowe uczniów
i nauczycieli: w Bułgarii, w kwietniu 2017r. , na Słowacji w październiku
2017r. oraz we Włoszech w lutym 2018r. Wiele z zaplanowanych przez nas
działań projektowych skierowanych było do wszystkich uczniów naszej
szkoły. Wszystkie klasy naszego LO brały udział w warsztatach, spotkaniach
i konkursach. Zaangażowani byli wychowawcy oraz wielu nauczycieli,
dla których zaplanowano również szkolenia oraz warsztaty dotyczące między
innymi psychopatologii okresu dojrzewania, zdrowia psychicznego,
wypalenia zawodowego. Nauczyciele odbyli kilka szkoleń z dziedziny ICT –
ich owocem jest wprowadzenie metod wykorzystujących nowoczesne
technologie na lekcjach różnych przedmiotów. Najważniejszy jednak jest
fakt, że wiele z tych działań, np. warsztaty, wirtualny pokój nauczycielski czy
obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, pozostało na Skalnej na stałe
i przynosi (przyniesie!) korzyści nie tylko obecnym, ale również naszym
przyszłym uczniom.
Monika Brych
.
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Fot. Wizyta uczniów Skalnej w tureckim Zonguldak.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RYDUŁTOWACH
Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa
w Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach.
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa została
zrealizowana w postaci dwóch - a w praktyce nawet czterech projektów.
Czterech, ponieważ każda podróż ucznia polskiego i hiszpańskiego
wymagała złożenia pełnego, osobnego wniosku. Pierwsza edycja miała
miejsce w roku szkolnym 2011/2012. Wtedy to Gimnazjum nr 1
w Rydułtowach było jedyną szkołą gimnazjalną w Polsce, która odważyła się
przystąpić do tego wymagającego przedsięwzięcia. Następna realizacja
przypadła na rok szkolny 2013/2014. Wyjazdy Indywidualne Uczniów
Comeniusa (WIUC) dawały uczniowi możliwość spędzenia od 3 do 10
miesięcy za granicą. W tym czasie młodzież uczyła się w tzw. szkole
przyjmującej i mieszkała u rodziny, którą nazywaliśmy rodziną goszczącą.
Umożliwienie nauki w innych krajach europejskich pozwalało uczniom
lepiej zrozumieć różnorodność kultur i języków europejskich oraz uczyło
samodzielności i innych umiejętności ważnych dla rozwoju osobistego.
Naszym partnerem była szkoła VALENTÍN TURIENZO z hiszpańskiej
miejscowości Colindres. W każdej edycji projektu z naszej strony
uczestniczyło pięcioro 14-latków. Uczniowie spędzali 3 jesienne miesiące
w ciepłym jeszcze Colindres, a następnie młodzi Hiszpanie poznawali uroki
polskiej zimy. Zajęcia szkolne odbywały się zgodnie z opracowanym
wcześniej przez koordynatorów obu szkół porozumieniem o programie zajęć.
Uczniowie uczestniczyli w niektórych zajęciach w szkole przyjmującej,
równocześnie realizując program własnej nauki na podstawie materiałów
otrzymywanych od nauczycieli ze szkoły macierzystej. Akcji tej
towarzyszyło ogromne zainteresowanie wszystkich uczniów szkoły,
rodziców i mieszkańców Rydułtów. Uczestnicy akcji, chociaż pełni obaw,
z niecierpliwością i nadzieją na ciekawe przeżycia oczekiwali wyjazdu.
Uważnie analizowaliśmy wszelkie niepokoje i wątpliwości towarzyszące
przygotowaniom. Zmagaliśmy się z lękiem przed rozłąką z bliskimi oraz
tremą przed nowym środowiskiem. Staraliśmy się przewidzieć ewentualne
zagrożenia i sytuacje problemowe, znajdując dla nich potencjalne
rozwiązania. Koordynator odpowiadał na setki pytań zarówno uczniów jak
i ich rodziców. Czy 14-latek poradzi sobie sam w obcym kraju, w obcej
rodzinie? Czy ma wszelkie niezbędne dokumenty, które zagwarantują mu
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bezpieczny pobyt i powrót? Z ogromną troską i skrupulatnością dbaliśmy
o to, żeby pod względem organizacyjnym zapewnić poczucie bezpieczeństwa
naszym uczniom, sprawiając równocześnie by pobyt w Hiszpanii był dla nich
prawdziwą przygodą i przyjemnością. W trakcie trwania projektu byliśmy
do dyspozycji naszych podopiecznych w zasadzie 24 godziny na dobę.
Na bieżąco rozwiązywaliśmy wszelkie problemy nastolatków, korzystając
z dobrodziejstw nowoczesnych technologii – Skype’a, portali
społecznościowych. Na szczęście nasi uczniowie trafili do bardzo przyjaźnie
i gościnnie nastawionych rodzin, gdzie spotkali się z odpowiedzialną opieką
i serdecznością.
Hiszpanie podczas pobytu w Rydułtowach doświadczyli podobnej
opiekuńczości, ciepła i polskiej gościnności. Rodziny i nauczyciele zrobili
wszystko, by zapewnić młodzieży atrakcyjny pobyt. Były lekcje jazdy
na nartach, wycieczki po południowej Polsce i stolicy i wiele innych
rozrywek. W szkole wykazano się profesjonalizmem i otwartością wobec
oczekiwań i możliwości uczniów z Colindres. Zaproponowano im lekcje
matematyki w języku angielskim, lekcje języka polskiego, polskiej historii
i geografii.
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa pozwoliła rozwinąć
trwałą współpracę pomiędzy partnerskimi szkołami oraz trwale wzmocniła
europejski wymiar edukacji w naszej szkole. Akcja wspierała szkoły
w uznawaniu nauki odbywanej w szkole partnerskiej za granicą
oraz oferowała specjalne szkolenia dla nauczycieli zaangażowanych
w organizację wyjazdów, co umożliwiło im dostęp do cennych
międzynarodowych treści. Również uczniowie uczestniczyli w ciekawych,
rozwijających ich kompetencje szkoleniach przygotowujących ich do pobytu
za granicą, a nasza szkoła zyskała reputację szkoły nowoczesnej, uczącej
po europejsku, słowem szkoły na miarę XXI wieku.
Barbara Staniczek-Szurek
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W PSZOWIE
Obraz naszej szkoły po 15 latach w Unii Europejskiej.

W 1999r. kiedy powstawały gimnazja Szkoła Podstawowa nr 4
w Pszowie witała uczniów, jak większość szkół w Polsce, pracowniami,
w których przy wielkim szczęściu można było znaleźć telewizor albo rzutnik
slajdów. Dziś, po kilkunastu latach przynależności do Unii Europejskiej
i istnienia Gimnazjum w Pszowie, powrót do starej nazwy nie oznacza
powrotu do „starej” szkoły.
Dzięki projektom unijnym nie tylko mamy nowoczesne, pełne
sprzętów i pomocy dydaktycznych sale, laboratorium językowe, wiele tablic
interaktywnych i rzutników, sprzęt filmowy i fotograficzny na najwyższym
poziomie, ale też szeroko otwarte na Europę drzwi dla naszych uczniów.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele różnorodnych
projektów finansowanych z funduszy europejskich.
•
•
•
•
•

Dwa projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kuźnia
umysłu i ciała” oraz „Akademia kompetencji”
Dwa projekty wymiany młodzieży z programu Erasmus+
Młodzież w działaniu o tytule „The Almighty Dance”
Cztery edycje wymian uczniowskich w ramach projektu „PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży”
Kilka projektów współpracy w programie Euroregion Silesia
Projekty eTweening

W ramach tych projektów doprawdy trudno wymienić wszystkie działania,
szkolenia, spotkania, konkursy, wyjazdy i pozyskane dla szkoły pomoce
i sprzęty. W samym tylko projekcie Erasmus+ udało się zorganizować
dwutygodniowe spotkanie dla młodzieży naszej szkoły, z Francji i Czech
w ośrodku w Szymocicach. Młodzież uczyła się nawzajem tańców
narodowych, przygotowywała dla mieszkańców miasta spektakl taneczny,
uczestniczyła w warsztatach plastycznych, poznawała kuchnie regionów,
zwiedzała Polskę i świetnie się bawiła, odwiedziła też w ramach rewizyty
francuskie miasto Saint Phlibert de Grand Lieu.
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Projekty wymiany z niemiecką szkołą na niemieckiej wyspie Juist cieszyły
się ogromną popularnością wśród naszych uczniów. Wspólnie zwiedziliśmy
np. stocznię w Papenburgu, port w Bremenhaven, bazę niemieckich wojsk
medycznych, Centrum Klimatyczne i Muzeum Imigracji w Bremie,
nocowaliśmy w Wieliczce, zwiedziliśmy Warszawę wzdłuż i wszerz
odwiedzając Wilanów, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin,
Kopalnię Guido w Zabrzu, obóz w Oświęcimu i razem uczestnicząc
w niezliczonych atrakcjach, rajdach rowerowych, grach terenowych,
lataliśmy nawet awionetkami z instruktorem. Wniosek jest jeden- nie byłoby
tych wszystkich doświadczeń i chwil prawdziwej radości, nie poznalibyśmy
naszych przyjaciół w Europy, gdyby nie wejście do Unii Europejskiej.
Wiele działań edukacyjnych skierowanych jest do uczniów wykazujących
szczególne uzdolnienia lub wymagających pomocy z różnych względów.
Szkoła realizuje różnorodne zajęcia rozwijające, warsztaty, kółka
zainteresowań, zajęcia wspomagające i wyrównawcze w ramach i przy
wsparciu środków z projektów unijnych: warsztaty językowe, matematyczne,
biologiczne, chemiczne, teatralne, filmowe, zawodoznawcze, zajęcia
z Biofeedbacku, Funtronic i warsztaty wokalne i sportowe, słowem czego
tylko potrzebują nasi uczniowie.
Na co dzień nie myślimy o tym, ale warto sobie co jakiś czas uświadomić,
że obraz naszej, i nie tylko naszej szkoły, bez współistnienia w ramach
wspólnoty europejskiej naszego kraju byłby zupełnie inny. Staliśmy się
naprawdę w wielu aspektach szkołą europejską.
Katarzyna Hawel
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