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Każdy nowy rok szkolny niesie z sobą wielkie wyzwania i wielkie oczekiwania 

zarówno ze strony nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim uczniów. 

 Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń i każdy nauczyciel mierzy się  

z samym sobą i zmieniającą rzeczywistością. To miejsce, w którym każdego dnia 

dzieją się rzeczy niezwykłe - dziecko dorasta, nabiera pewności siebie, uczy się 

dokonywania wyborów i funkcjonowania w grupie, nabywa umiejętności, ale nade 

wszystko poznaje świat i siebie. Aby sprostać tym wielkim wyzwaniom i zmianom 

zachodzącym w świecie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie 

poszukuje nowych dróg i możliwości rozwoju swoich uczniów, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich 

opiekunów. 

 Nauczyciele, mając na uwadze jakość pracy szkoły i stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej, piszą projekty – 

„Nowe Horyzonty”, „Erasmus+”,  programy, wprowadzają innowacje pedagogiczne, organizują zajęcia podnoszące 

kompetencje językowe, łącząc naukę języków obcych z innymi 

przedmiotami kształcenia ogólnego. Wykorzystują przy tym 

metodę CLIL, realizują międzynarodowe projekty na platformie 

eTwinning, nawiązują współpracę z różnymi instytucjami, w tym 

z Instytutem Goethego, Gminą Wejherowo, Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku, IPN w Gdańsku, Politechniką 

Gdańską, CEN w Gdańsku, Akwarium Gdyńskim, 

Nadleśnictwem w Wejherowie, Centrum Herdera, Orlex 

Invest Sp. z o.o. Sp. K, PEWIK Gdynia Sp. z o.o. (…),i 

pozyskują na swoje innowacyjne działania środki finansowe od 

podmiotów zewnętrznych. Jedno jest pewne – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie nie stoi w 

miejscu. Jest placówką otwartą, przyjazną uczniom i ich opiekunom, wrażliwą na potrzeby innych, nowoczesną, o 

czym świadczą osiągnięcia uczniów w  konkursach, nie tylko przedmiotowych, na różnych szczeblach. Nauczyciele 

uczestniczą w szkoleniach, dbają o własny rozwój i rozwój placówki, w której pracują.  

  Przygotuj się ponad miarę, a potem daj się ponieść… To wspaniała rada, która przyświeca 

nauczycielom naszej placówki w pracy z dziećmi. Kierując się tą zasadą w pracy zawodowej, pozwalają rozwijać się 

uczniom, dzielić swoimi przeżyciami i oczekiwaniami, a nade wszystko tworzyć klimat dobrej pracy. Wszystkie 

zajęcia i działania podejmowane w szkole mają przygotować uczniów do realizacji życiowej misji, która w każdym 

przypadku jest inna, ale za to wyjątkowa i niepowtarzalna. Każdy może być, kim zechce – lekarzem, prawnikiem, 

nauczycielem, kierowcą, fryzjerem czy kucharzem, dlatego ważne jest rozpoznawanie, w czym jesteśmy dobrzy, a w 

czym najlepsi. Życie przypomina grę w karty. Nie mamy wpływu na to, jakie dostaniemy karty, ale tylko od nas 

zależy, jak rozegramy tę partię. Nauczyciele w naszej szkole starają się zachęcać uczniów, aby nie starali się iść w 

ślady innych, ale szli własną drogą i przede wszystkim byli sobą.     

Katarzyna Paczoska 

    Dyrektor Szkoły 

Szkoła od zawsze staje przed wyborem: Zajmij się uczniem albo zgaś światło… 
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Kr ótko  o  pr o je kc i e   

 

       

   
 

Tytuł projektu: Zdobywanie kompetencji językowych 
i dydaktyczno - metodycznych w dobie zmian oświatowych 

 
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA101-037604 
Czas trwania: od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. (24 miesiące) 
Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 12 (6 nauczycieli języków obcych, 6 nauczycieli przedmiotów kształcenia 
ogólnego) 
Kwota przyznanej dotacji: 20 752,00 Euro 
 
Ocena wniosku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ 

  1. Adekwatność projektu [28 / na 30] 
  2. Jakość planu projektu i jego realizacji [36 / na 40] 
  3. Wpływ i upowszechnianie [25 / na 30] 
   
Razem: 89/100 
   

Cele projektu: 
 wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie najpotrzebniejszych kompetencji nauczyciela; 
 zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przez nauczycieli oraz wykorzystanie ich w realizacji rozpoczętych 

innowacji pedagogicznych w gimnazjum; 
 podniesienie jakości pracy szkoły; 
 wyjazdy nauczycieli na szkolenia i kursy zagraniczne: szkolenia metodyczne dla nauczycieli języków obcych, szkolenia 

przygotowujące do nauczania zintegrowanego w języku angielskim i niemieckim, kursy językowe dla nauczycieli 
przedmiotów kształcenia ogólnego; 

 poszerzenie oferty edukacyjnej w kształceniu języków obcych umożliwiające uczniom już od najmłodszych lat 
zdobywanie umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy 

 wsparcie uczniów ze środowisk z niskim statusem socjoekonomicznym, aby zmniejszyć ryzyko zbyt wczesnego 
zakończenia nauki 

 zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 
 kształtowanie świadomości młodego człowieka ukierunkowanej na obywatela Unii Europejskiej 

       
W ramach projektu Erasmus+ w naszej placówce zrealizowane zostały wyjazdy  związane z udziałem nauczycieli w 
następujących kursach zagranicznych: 
 
1. Go IWB! - Interactive Teaching and Learning on the Interactive White Board 5-DAY – Malta; 05.02 – 09.02.2018r.; 

Ilona Szukieć 
2. CLIL: innovative and effective methods and tools – Holandia, Utrecht; 22.04.- 26.04.2018r.;  

Marek Góralski 
3. Erasmus+: Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs – Barcelona; 21.05. – 25.05.2018r.;  

Alicja Buczyło – Lniska, Hanna Honik-Hewelt 
4. Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer – Berlin; 04.06. – 09.06.2018r. 

Beata Sauter, Katarzyna Drausal 
5. Intensive General Spanish – Hiszpania, Malaga; 02.07. – 06.07.2018r.;  

Monika Walkowiak 
6. Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache: Interaktive Methoden: Workshops zur Durchführung spielerischer 

Unterrichtsstunden mit Hospitationen in Sprachkursen Deutsch als Fremdsprache – Niemcy, Düsseldorf; 17.09. – 
21.09.2018r.;  
Alicja Hopa, Dorota Galiniewska 

7. Erasmus+: English for Educators (Level I) Dublin Irlandia; 22.10 – 26.10.2018r.;  
Anna Dzięcielska, Aneta Mitrowska, Joanna Syska 
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Kurs: Go IWB! - Interactive Teaching and Learning on the 
Interactive White Board 

 
W dniach od 5 do 9 lutego 2018 roku uczestniczyłam w 

szkoleniu dydaktyczno-metodycznym w „Alpha School of English”, szkole 
językowej, która działa od 1991 roku w miejscowości Sant Paul’s Bay 
na Malcie. Zajęcia prowadził nauczyciel Peter Warren, Brytyjczyk, który 
od pięciu lat mieszka na wyspie.  

  Pięciodniowy kurs miał formę praktyczną, a celem zajęć było 
rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno- 
komunikacyjną. Podczas warsztatów zademonstrowano oprogramowanie 
ActiveInspire, który pozwala na tworzenie interaktywnych lekcji z 
użyciem tablic multimedialnych. Tematyka spotkań obejmowała: Użycie 
narzędzi związanych z tworzeniem tekstu, wstawianiem obrazów,  
kształtów; Zapisywanie, dodawanie stron prezentacji (flipcharts); 
zamieszczanie obiektów na poszczególnych „warstwach” strony; 
dołączanie dźwięków, tekstów, zdjęć, filmów do prezentacji; 

przetwarzanie typowych zadań  z przykładowych kart pracy na interaktywne; kreowanie konkretnych zadań do wykorzystania 
przy użyciu tablicy multimedialnej. 

Wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu dzieci i młodzieży działa bardzo  korzystnie na zwiększenie 
koncentracji i motywacji uczniów do aktywnego udziału w lekcji, a co za tym idzie na polepszenie efektywności nauczania. 
Pomaga uczniom zrozumieć abstrakcyjne tematy i pojęcia poprzez możliwość dłuższego skupienia uwagi na danym 
zagadnieniu dzięki użyciu interaktywnych plansz czy obrazów. 

Ponadto wizyta na Malcie była wspaniałą okazją, aby rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne oraz poszerzyć 
informacje na temat kultury i dziedzictwa narodowego Malty. Valletta to europejska stolica kultury 2018 roku. 

 

Ilona Szukieć 

Kurs: CLIL -  innovative and effective methods and tools 
 
W dniach 22 - 26 kwietnia 2018 r. uczestniczyłem w 

szkoleniu dydaktyczno-metodycznym w Utrechcie, w Holandii. 
Zajęcia prowadził nauczyciel Alessandro Gariano, Włoch, który 
reprezentował firmę Enjoy Italy. Pięciodniowy kurs miał formę 
wykładów oraz zajęć praktycznych. Podczas zajęć teoretycznych 
wykładowca przedstawił uczestnikom kursu: kluczowe kompetencje i 
umiejętności w XXI wieku; rodzaje uczenia: cechy, wartości oraz 
ćwiczenia, metody i narzędzia dla CLIL w europejskich szkołach; 

planowanie pracy nad programem z metodą CLIL. Podczas zajęć 
warsztatowych zapoznałem się z: metodami i narzędziami dla CLIL; 
nieformalnym uczeniem z metodą CLIL,; cyfrowymi narzędziami do pracy 
metodą CLIL (aplikacje, programy komputerowe, strony internetowe); 
metodą CLIL wprowadzoną w jednej ze szkół w Utrechcie. 

   Wizyta w Holandii była wspaniałą okazją, aby 
rozwinąć kompetencje językowe i komunikacyjne oraz 
poszerzyć informacje na temat kultury i dziedzictwa 
narodowego tego pięknego kraju. Ponadto 
uczestnictwo w kursie umożliwiło mi wymianę 
doświadczeń związanych z pracą z młodzieżą z innymi 
uczestnikami kursu pochodzącymi z różnych krajów 
europejskich.     
  

                                                   Marek Góralski 
 

 

Kur s y za gr an icz ne   

H O L A N D I A  

M A LT A  
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Kurs: Identifying Barriers to Learning – A Special Educational 
Needs. 

 
Barcelona kojarzy się z piękną pogodą, piaszczystymi plażami, 

otwartymi i ciepłymi ludźmi oraz wspaniałą kulturą, ale dla mnie od 
zeszłego roku do całej tej listy doszło jeszcze jedno doświadczenie. To 
wartościowe szkolenie prowadzone przez Angelę Winstanley dotyczące 
identyfikacji barier w procesie nauczania. Przystąpienie szkoły do projektu 
mobilności kadry pedagogicznej stworzył mi niesamowitą możliwość 
udziału w tym międzynarodowym szkoleniu. Oprócz grupy z Polski 
reprezentowanej przez 5 uczestników – spotkałam Estończyka, troje 
Greków, Słowenkę oraz Brytyjkę. 
Językiem wykładowym był angielski,  

a prowadząca zajęcia, Angela, posługiwała się nim ze wspaniałym akcentem. Pani 
Winstanley jest znanym międzynarodowym trenerem z olbrzymim doświadczeniem w pracy 
z dziećmi autystycznymi. Prowadzone przez nią warsztaty nasycone były anegdotami i 
przykładami z życia wziętymi, pokazując nam konkretne rozwiązania. 

Szkolenie podzielone było na bloki i każdego dnia rozpatrywane było inne 
zagadnienie związane z zaburzeniem procesu uczenia się. Szkolenie zostało przygotowane 
bardzo solidnie i od podstaw, więc nawet laik odnalazłby się w nim. Po kolei poznaliśmy 
zagadnienia i potrzebne definicje, podzieliliśmy zaburzania na grupy, wymieniając typowe 
objawy, rozważaliśmy, skąd biorą się zmiany ilościowe 
w diagnozowaniu zaburzeń typu: dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja czy dysgrafia. 
Niestety wnioski wyciągane ze szkolenia nie napawały optymizmem co do przyszłych ilości 
w diagnozowaniu. Zmiany w wychowaniu oraz cywilizacyjne nie są do cofnięcia, a to one 
bardzo często są przyczyną wzrostu zaburzeń. 

Szkolenie otworzyło mi oczy na wiele kwestii. Choć o dysleksji i w sposobie pracy 
z uczniem dyslektycznym mówi się od dawna, to szkolenie pokazało mi cały warsztat 
możliwości. Największe zmiany powinny zostać wprowadzone systemowo i odgórnie,   
to choć w niewielkim stopniu naszymi działaniami możemy wyrównać szanse ucznia  
w procesie nauki. Rezultatem szkolenia było przeprowadzenie rady szkoleniowej dla całego grona pedagogicznego, stworzenie 
plakatów dotyczących pomocy dla uczniów dyslektycznych oraz broszury informacyjnej dla rodziców. 

Alicja Buczyło-Lniska 
 

Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs. 

 
Dzięki projektowi „Zdobywanie kompetencji językowych  

i dydaktyczno–metodycznych w dobie zmian oświatowych” 
dofinansowanego z programu Erasmus+, w którym uczestniczy  
nasza szkoła, mogłam wziąć udział w warsztatowym szkoleniu 
„Identyfikacja barier w procesie nauki”. 

Szkolenie odbyło się w dniach 21 - 25 maja 2018 roku  
w Barcelonie, zorganizowane zostało przez międzynarodową grupę 
Shipcon Training. Szkolenie dotyczące różnorodnych barier w 
procesie nauki prowadzone było przez Angelę Winstanley, która jest 
międzynarodowym trenerem i konsultantem do spraw zarządzania 
operacyjnego w systemie opieki i autyzmu. Angela ma też olbrzymie 
doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem, poświęciła dużo czasu 
na pracę w Narodowym Towarzystwie Autyzmu, zostając Głównym 
Trenerem (Wielka Brytania). Prowadząc swoje warsztaty, odnosiła się 

wielokrotnie do swojego zawodowego doświadczenia, co zyskało uznanie w oczach wszystkich uczestników tego szkolenia. 
Warsztaty podzielone zostały na pięć bloków i każdego dnia mieliśmy okazję zapoznać się z innym zaburzeniem 

prowadzącym do barier w procesie nauki. Na wstępie poznaliśmy potrzebne zagadnienia, skąd się biorą zaburzenia typu: 
dysleksja, dyspraksja, mutyzm, zespół Aspergera itp., jak je dzielić, do jakich zachowań prowadzą, kiedy są diagnozowane. 
Angela przedstawiła również krótki rys historyczny. Pierwszego dnia poznaliśmy również innych uczestników szkolenia.  
W szkoleniu uczestniczyło 11 osób z całej Europy: Brytyjka, troje Greków, Słowenka, Estończyk. Najsilniej reprezentowaną 
grupę stanowili Polacy. Językiem wykładowym był angielski, w którym wszyscy uczestnicy odnajdowali się świetnie. 

Kur s y za gr an icz ne   

H I S Z P A N I A  -  B A R C E L O N A  
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Kolejnego dnia na własnej skórze i własnymi oczami mogliśmy doświadczyć 
kłopotów, jakie mają uczniowie z czytaniem czy pisaniem – na tapecie było 
najbardziej pospolite zaburzenie – dysleksja. Oprócz typowych i bardziej 
wysublimowanych objawów dysleksji poznałam proste triki i sposoby, które powinny 
choć trochę pomóc uczniom w nauce, a nam nauczycielom w pracy. Niestety 
wszystkie z omawianych zaburzeń są dziedziczne i są stanem na całe życie, 
mającym wpływ nie tylko na naukę, ale również na zwykłe codzienne czynności. 

Trzeci dzień poświęcony został dyspraksji – zaburzeniu koordynacji, 
motoryki i koncentracji itp., która w Polsce nie jest diagnozowana jako zaburzenie 
 w procesie nauki, nie jest podstawą do objęcia pomocą, jaką mogą otrzymać 
dyslektycy. Tego dnia znalazł się również  czas, aby wspomnieć o dysgrafii  
i przyczynach jej tak częstego występowania obecnie. 

Dyskalkulia była zagadnieniem szeroko omawianym przedostatniego dnia 
mojego szkolenia. I choć wydawało mi się, że jest to typowo matematyczne 
zaburzenie, warsztat uświadomił mi, jak bardzo się mylę. Pojęcie cyfr, ich sekwencja 
oraz ich znaczenie są używane także na geografii, chemii, fizyce, ale również 
podczas takich trywialnych czynności jak odmierzanie właściwej ilości mąki podczas 
pieczenia ciast, szacowanie czasu, jaki został lub upłynął, tankowania paliwa czy 
przestrzeganie ograniczenia prędkości w czasie poruszania się samochodem.   

Ostatni dzień upłynął nam na rozmowach o ADHD. I tak jak  
w poprzednie dni, wymienialiśmy się doświadczeniem z naszej pracy zawodowej, 
słuchaliśmy cennych rad udzielanych przez prowadzącą Angelę, pracowaliśmy  

z kartami pracy lub w grupach w warunkach, które choć trochę miały 
przypominać to, co dzieje się w mózgu osoby z ADHD – pod obstrzałem 
różnych przenikliwych dźwięków i wielu nawarstwiających się poleceń, które 
jakby spływały jednocześnie. 

Uzyskane informacje i przeżycia, których mogłam doświadczyć, 
zostaną ze mną na długo, ale jednocześnie zaowocowały stworzeniem 
kampanii informacyjnej dla nauczycieli 
uczących w naszej szkole. W ramach tego 
działania stworzyłam prezentację 
dotyczącą najczęściej diagnozowanego 
zaburzenia, czyli dysleksji. Wykorzystując  
do tego materiały  
ze szkolenia, które wcześniej 
przetłumaczyłam na język polski. 
Stworzoną prezentację w formie szkolenia 

- prelekcji przedstawiłam całej Radzie Pedagogicznej.  Wykorzystując techniki ICT i 
internetowy program CANVA stworzyłam plakat pt. Jak pomóc dyslektykowi? ze 
sztandarowymi zasadami do stosowania w pracy dla i z dyslektykiem. Dzięki funduszom z 
programu Erasmus + plakat został powielony i  wydrukowany, plakaty wiszą  
w widocznych miejscach każdej klasy, aby przypominać o zasadach pracy z uczniem  
z zaburzeniami. Wprowadziłam też zmiany we własnym warsztacie pracy, dla uczniów  
z dysleksją drukuję specjalnie przygotowane sprawdziany z większą czcionką 14 typu 
ARIEL lub TAHOMA. Zadania przygotowuję również inaczej, tak aby uczniowie mieli jak 
najmniej pisania. 

Znajomości zawarte podczas szkolenia na pewno przetrwają próbę czasu i zaowocują 
w przyszłości jakimiś projektami. Ale wyjazd do 
Barcelony to było również doświadczenie kulturowe. Miałam możliwość podziwiać katedrę 
Sagrada Familia, Park Guella czy muzeum Pabla Picassa. Spacerowałam słynną ulicą La 
Rambla, robiłam zakupy na XIX-wiecznej hali targowej La Boquateria. Gdybym miała 
możliwość, chętnie wzięłabym udział w kolejnym tego typu szkoleniu. 

 
Hanna Honik-Hewelt 

 
 

 
 



  
Ale NEWS! NUMER SPECJALNY SIERPIEŃ  2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 

 

 

 
 

Kurs: Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer 
 

 W ramach projektu Erasmus + uczestniczyłam w intensywnym kursie 
języka niemieckiego na poziomie C1 oraz szkoleniu  na temat metody CLIL 
organizowanym przez Europass Teacher Academy. Kurs odbywał się w dniach 
04 - 09.06.2018 r. w Berlinie, Lernstudio Carl Duisberg i uczestniczyli w nim 
również nauczyciele z Hiszpanii, Francji, Słowacji oraz ze Szwecji. 
Podczas pięciodniowego kursu, który obejmował 30 godzin nauki, miałam okazję 
rozwinąć swoje kompetencje z języka niemieckiego oraz zapoznać się  
z założeniami metody CLIL. Każdego dnia omawialiśmy inne zagadnienia 
dotyczące systemu szkolnictwa, historii Niemiec, przemian gospodarczych  
i społecznych w XX i XXI wieku, muzyki, kultury. Zajęcia były prowadzone  
w bardzo interesujący i zróżnicowany sposób.  

W ramach metody CLIL nauczyłam się, w jaki sposób można 
wprowadzać elementy języka niemieckiego na lekcji fizyki. W ramach kursu 
zwiedziliśmy w Berlinie miejsca związane z historią tego miasta  
tj. Komunikationsmuseum, Bahnhof Friedrichstrasse (Denkmal „Züge in das 
Leben – Züge in den Tod“), Zentrale Gedenkstatte der Bundesrepublik 
Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Stolpersteine, 
Koppenplatz, Brama Brandenburska. 

Nocleg w Berlinie był dodatkową okazją do posługiwania się językiem 
niemieckim w codziennych sytuacjach. Każdą wolną chwilę wykorzystywałam na poznanie miasta i kultury kraju. W wolnym 
czasie zwiedziłam muzeum PRL, Mur Berliński, Fernsehturm, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Checkpoint Charlie, 
Reichstag. Liczne spacery dały możliwość poznania architektury Berlina oraz różnic, jakie były między Berlinem Wschodnim a 
Zachodnim. Dodatkowo zgromadziłam liczne pomoce naukowe, książki, czasopisma, gazety, które wykorzystałam do realizacji 
Rätselraum. 

Uważam, że udział w projekcie znacząco przyczynił się do rozwoju moich kwalifikacji językowych i podniósł moje 
kompetencje w zakresie metody CLIL. W przyszłości chciałabym ponownie zaangażować się w projekt. 
 

                                                                   Beata Sauter 
Kurs: Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer 

 
W dniach 04.06-09.06.2018r. odbył się kolejny kurs w ramach projektu 

dofinansowanego z programu Erasmus+ „Zdobywanie kompetencji językowych   
i dydaktyczno – metodycznych w dobie zmian oświatowych”. Ja, Katarzyna 
Drausal wraz z nauczycielką fizyki panią Beatą Sauter wyjechałyśmy do stolicy 
Niemiec-Berlina, aby wziąć udział w szkoleniu 
zatytułowanym Intensiv Deutschkurs und CLIL für 
Lehrer. Zajęcia skupione były na kształceniu 
umiejętności metodycznych i wykorzystaniu metody 
CLIL na zajęciach zarówno z języka obcego jak  
i innych przedmiotów. Całość odbywała się w języku 
niemieckim, co było niezwykłą okazją do żywego 

kontaktu z językiem oraz rozwijaniu umiejętności językowych.  
Oprócz doskonalenia swoich umiejętności językowych i metodycznych miałam okazję 

pogłębić wiedzę na temat historii Niemiec oraz różnic w systemach edukacji w Europie. Podczas 
tygodniowego pobytu wzięłam także udział w wycieczce po Berlinie z przewodnikiem. Podczas tego 
wyjścia zobaczyłam wiele miejsc pamięci takich jak: Brama Brandenburska, Mur Berliński, Pomnik 
Ofiar, Katedra Berlińska. Po zakończonych zajęciach, aby w całości wykorzystać czas, udałam się do 
kolejnych ciekawych miejsc w Berlinie: Muzeum Komunikacji, Muzeum DDR, Muzeum Żydów, 
Fernsehturm, Checkpoint Charlie. Najciekawszym wydarzeniem były jednak odwiedziny BPD- 
Bundeszentrale für politische Bildung, gdzie zaopatrzyłam się w materiały do przeprowadzania lekcji 
nauczoną metodą CLIL do przedmiotów takich jak WOS, historia oraz geografia. Kurs był  
przeznaczony dla nauczycieli z całej Europy, dzięki czemu nawiązałam współpracę z pedagogami  
z Hiszpanii, Finlandii, Francji i Słowacji. Był to okres intensywnej pracy, a także źródło inspiracji  
do samorozwoju. 
 

        Katarzyna Drausal 

Kur s y za gr an icz ne   

N I E M C Y  -  B E R L I N  
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Kurs: Intensive General Spanish 

  

Malaga, miasto w Andaluzji na wybrzeżu Costa del Sol, w tak 

pięknej scenerii miałam okazję uczestniczyć w intensywnym kursie 

języka hiszpańskiego. Wszystko za sprawą projektu „Zdobywanie 

kompetencji językowych i dydaktyczno-metodycznych w dobie zmian 

oświatowych” dofinansowanego z programu Erasmus+, w którym 

uczestniczy nasza szkoła. Pobyt nie był długi, bo trwał zaledwie tydzień, ale przyniósł wiele korzyści i przemyśleń na temat 

pracy nauczyciela języków obcych i nauki języków obcych. 

Organizatorem kursu była szkoła języka hiszpańskiego Malaca Instituto, która istnieje od 40 lat. Pierwszego dnia 

wszyscy uczestnicy pisali test poziomujący, według którego zostali przydzieleni do odpowiednich grup. Moja znajomość języka 

hiszpańskiego okazała się być na poziomie A2, co było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ dotąd uczyłam się samodzielnie  

w domu. Szkoła posiada opracowane własne podręczniki na każdy 

poziom zaawansowania. Grupy liczyły od 6 do 8 osób różnych 

narodowości. W mojej grupie były trzy osoby z Niemiec, dwie z Włoch, 

jedna z Turcji i jedna z Republiki Czeskiej. Nie mieliśmy jednego 

nauczyciela, który prowadził grupę przez cały kurs. W sumie miałam 

okazję poznać w ciągu tygodnia siedmiu nauczycieli. Przyznam, że było 

to dla mnie coś nowego, ponieważ jesteśmy raczej przyzwyczajeni do 

jednego prowadzącego. Każdy lektor był bardzo dobrze zorientowany w 

poziomie grupy i w materiale, jaki przerabialiśmy. Codziennie mieliśmy 

obszerne zadania domowe, więc popołudnia i wieczory upływały na 

intensywnej nauce. 

Poza nauką organizatorzy zatroszczyli się o zajęcia fakultatywne. W programie znalazły się takie wydarzenia jak: 

powitalny wieczór z regionalnymi przysmakami, wyjście na tzw. „tapas”, lekcja flamenco i tańców latynoskich, wycieczki 

fakultatywne do Marabelli czy najstarszego miasta w Hiszpanii Kadyksu (Cádiz).  

Nierozłącznie w parze z nauką języka obcego powinna iść nauka  

o tradycji i kulturze danego obszaru językowego. Dlatego czas wolny (którego 

było mało ) spędzałam na zwiedzaniu miasta. Odwiedziłam Muzeum Pablo 

Picasso oraz Muzeum Carmen Thyssen, gdzie 

mogłam zobaczyć najważniejsze prace hiszpańskich 

malarzy, w tym najważniejszego i najsłynniejszego 

Pablo Picasso, który urodził się w Maladze. Godne 

polecenia są miejsca, które stanowią pamiątkę po 

dominacji muzułmańskiej w czasach średniowiecza, 

są to przede wszystkim: Alcazaba i Zamek 

Gibralfaro. Można tu również znaleźć ślady panowania Rzymian – Teatro Romano z I w p.n.e. 

Najbardziej wyróżniającą się w mieście budowlą jest Katedra - Catedral de Málaga i otaczający ją 

ogród. Tutaj również znajduje się arena Corridy z 1876. Piękny port, romantyczne uliczki, 

klimatyczne restauracje i bary, sympatyczni ludzie „zagadujący” przypadkowo 

w autobusie, tańce flamenco na najważniejszej ulicy w centrum miasta – Calle Larios, to wszystko 

pozwoliło mi zasmakować hiszpańskiego powietrza przy okazji nauki. To również mobilizuje to 

dalszej pracy i odkrywania tego państwa w jego ojczystym języku. 

Mój pobyt w Maladze utrwalił i poszerzył moje podstawy z języka hiszpańskiego. Dał mi ogromną motywację do dalszej 

nauki. Przełamał barierę językową. Mogłam zaobserwować inne podejście do ucznia (słuchacza kursu), które mogę 

wykorzystać w swojej pracy. A przede wszystkim przypomniał mi, jak trudna bywa nauka języka obcego, jak zagubieni 

i zestresowani czują się nasi uczniowie podczas nauki języków obcych i jak często „potknięcia” zniechęcają do dalszej pracy.  

To było dla mnie cenne doświadczenie… poczuć się znowu jak uczeń. 

Monika Walkowiak 

Kur s y za gr an icz ne   
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Kurs: Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Interaktive 

Mathoden: Workshops zur Durchführung spielerischer 
Unterrichtsstunden mit Hospitationen in Sprachkurs Deutsch als 

Fremdsprache 
 

W dniach od 17 do 21 września 2018 roku uczestniczyłyśmy  
w szkoleniu dydaktyczno-metodycznym w „Institut fur Internationale 
Kommunikation e.v”. Instytucja ta zajmuje się nauczaniem języka 

niemieckiego obcokrajowców mieszkających w Niemczech. Poza tym organizują kursy dla nauczycieli języka niemieckiego  
z całego świata, by dzielić się z nimi swoim doświadczeniem. Brałyśmy udział w zajęciach przygotowanych przez wykładowców, 
ale również miałyśmy okazję obserwować lekcje prowadzone przez lektorów języka 
niemieckiego. 

  Pięciodniowy kurs miał formę praktyczną, a celem zajęć było rozwijanie 
umiejętności kreatywnego nauczania języka niemieckiego przy zastosowaniu 
nowoczesnych metod nauczania. Podczas warsztatów uczyłyśmy się jak pracować 

z autentycznymi materiałami 
takimi jak muzyka, film, 
programy telewizyjne, strony 
internetowe i czasopisma na 
lekcji języka niemieckiego, jak 
kreatywnie uczyć pisowni oraz 
wykorzystywać różne gry. 
Bardzo ciekawa okazała się 
praca w grupie, podczas której 
zamieniałyśmy się w uczniów, poznając ich punkt widzenia na naukę 
języka obcego. W tym czasie poznawałyśmy nowe metody pracy, które 
wykorzystują nasze koleżanki i koledzy z Europy.  

Wykorzystanie obrazu oraz dźwięku jest bardzo ważnym elementem lekcji, gdyż 
dzieci najlepiej uczą się poprzez słuchanie i oglądanie. Wiele z nich potrafi dzięki 
temu koncentrować się na zadaniu. Uczniowie o wiele szybciej uczą się dzięki 
muzyce i wykorzystywaniu słownictwa w życiu codziennym. Tworzenie realnych 
scenek, odgrywanie różnych ról w obcym języku jest ciekawe i interesujące. 
Uczniowie czują większą motywację do dalszej nauki.  

Ponadto wizyta w Düsseldorfie była wspaniałą okazją, aby rozwijać 
kompetencje językowe i komunikacyjne. Mogłyśmy poznać wielu ciekawych ludzi  
z całej Europy, nawiązać nowe kontakty, zdobyć nowe informacje na temat kultury 

i tradycji innych państw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dorota Galiniewska 

Alicja Hopa 

 

Kur s y za gr an i cz ne   
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Kurs: English for Educators (Level I) 
 
 W dniach od 22 do 26 października 2018 roku uczestniczyłam  
w pięciodniowym kursie języka angielskiego w „Arena  School of English” 
w Dublinie. Celem wyjazdu było podniesienie 
umiejętności językowych, nawiązanie współpracy 
międzynarodowej oraz wymiana doświadczeń  
z nauczycielami z innych krajów i poznanie 

historii Irlandii. Organizatorem kursu była firma DOREA Educational Institute, posiadająca swoją 
siedzibę na Cyprze. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele z rożnych krajów europejskich 
(Hiszpanii, Włoch, Francji i Holandii), co stworzyło szansę na wymianę doświadczeń zawodowych, 
prowadzenia dyskusji na różne tematy dotyczące szkolnictwa i edukacji oraz poszerzenia 
horyzontów. Mocną strona kursu była różnorodność ciekawych materiałów szkoleniowych oraz 
sposób prowadzenia zajęć przez lektorkę, którą cechowały wysokie kompetencje, kreatywność 
oraz pełen profesjonalizm. Doceniłam także bardzo przyjazną, miłą i życzliwą atmosferę w trakcie 
szkolenia. 

Zajęcia, w których uczestniczyłam, kładły nacisk na praktyczne wykorzystanie języka, 
doskonalenie umiejętności w obrębie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, 
słuchania oraz pisania. Poszerzenie zakresu słownictwa oraz utrwalenie zagadnień 
gramatycznych na kursie ułatwiło mi codzienne kontakty w środowisku irlandzkim oraz podczas 
zajęć warsztatowych. Zdobytą wiedzę utrwalaliśmy poprzez ćwiczenia praktyczne. Ponadto 
rozmawialiśmy o tradycjach i kulturze w naszych krajach, dzięki którym pogłębiłam swoją wiedzę 
ogólną oraz dowiedziałam wielu różnych ciekawostek.  

Poza zajęciami miałam okazję zwiedzić najważniejsze zabytki, poznać historię i kulturę Irlandii oraz oczywiście 
„szlifować” język, dzięki konieczności radzenia sobie w różnych mniej lub bardziej typowych sytuacjach. 

Udział w kursie w Dublinie był dla mnie nie tylko wspaniałą przygodą, ale przede wszystkim ważnym doświadczeniem 
zawodowym, które pozytywnie wpłynęło na moją pracę w szkole oraz efektywność podejmowanych działań. Wyjazd na kurs 
zagraniczny jest dla mnie osobistym sukcesem, który w dużym stopniu zmotywował mnie do dalszej pracy oraz podejmowania 
kolejnych wyzwań zawodowych.  

Anna Dzięcielska 
Kurs: English for Educators (Level I) 

  
 W dniach od 22 do 26 października 2018 roku uczestniczyłam w szkoleniu 
językowym w „Arena  School of English”, szkole języka angielskiego w Dublinie.  Szkoła 
znajduje się w pięknym zabytkowym budynku w fantastycznej lokalizacji w centrum miasta 
obok Green Park Świętego Szczepana, pięć minut spacerem od głównej dzielnicy handlowej 
Grafton Street. Organizatorem kursu była firma DOREA Educational Institute mająca swoją 
siedzibę na Cyprze. Zajęcia prowadziła nauczycielka - trenerka Yuki Fragarini, która certyfikat 
zdobyła w swoim rodzinnym kraju w Indonezji w 1992 roku, kiedy była studentką języka 
japońskiego. Yuki mieszkała w Australii i Japonii, a w Irlandii mieszka już od 8 lat. Przez 6 dni 
mieszkałyśmy w pięknym, typowo irlandzkim 
hotelu – Protobello Hotel. Pięciodniowy kurs 
językowy miał formę praktyczną, a celem 
zajęć było rozwijanie następujących 

umiejętności: usprawnienie biegłości w mówieniu w języku angielskim; 
ulepszenie umiejętności pisania, wymowy i czytania w języku angielskim; 
ułatwienie możliwości uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach i 
wydarzeniach. 

Przed wyjazdem na szkolenie uczestniczyłam również w warsztatach 
językowych prowadzonych przez koleżankę anglistkę, Alicję Buczyło-Lniską. 
Zajęcia te pozwoliły mi opanować podstawowe słownictwo niezbędne do 
komunikowania się w takich miejscach jak na lotnisku, w hotelu, restauracji, w sklepie czy w środkach transportu publicznego. 

Ponadto wizyta w Dublinie była wspaniałą okazją, aby rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne oraz poszerzyć 
informacje na temat kultury i dziedzictwa narodowego, a przy okazji zwiedzić wiele ciekawych miejsc. Począwszy od typowo 
irlandzkiego miejsca - Temple Bar,  przez zabytkowy Howth Castle, Zamek Malahide, Katedrę św. Patryka, Katedra Kościoła 
Chrystusowego  w Dublinie, a skończywszy na Muzeum browaru Guinnessa i nowoczesnym Aviva Stadium – cudownym 
stadionie.              

Joanna Syska 

Kur s y za gr an icz ne   
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Kurs: English for Educators (Level I) 
 

 W dniach 22 - 26 października 2018 roku wraz z 
dwiema koleżankami uczestniczyłam w szkoleniu w „Arena  
School of English”, szkole języka angielskiego w 
Dublinie, organizowanym przez firmę z Cypru DOREA 
Educational Institute.  Szkoła znajduje się w pięknym 
zabytkowym budynku w fantastycznej lokalizacji w centrum 
Dublina obok Green Park Świętego Szczepana, pięć minut 
spacerem od głównej dzielnicy handlowej Grafton Street w 
Dublinie. Zajęcia prowadziła nauczycielka - trenerka Yuki 
Fragarini, która certyfikat zdobyła w swoim rodzinnym kraju w 
Indonezji w 1992 roku, kiedy była studentką języka 

japońskiego. Yuki mieszkała w Australii i Japonii, a w Irlandii mieszka już od 8 lat.  
 Przez sześć dni mieszkałyśmy w pięknym, typowo irlandzkim hotelu – Protobello Hotel, gdzie miałyśmy okazję 
poznać kuchnię i smaki Irlandii, co było niewątpliwie ciekawym, kulinarnym doświadczeniem. I oczywiście gościnność 
Irlandczyków. Pięciodniowy kurs miał formę praktyczną, a celem zajęć było rozwijanie umiejętności językowych: usprawnienie 
biegłości  
w mówieniu w języku angielskim; kształcenie umiejętności pisania, wymowy i czytania w języku angielskim; ułatwienie 
możliwości uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach. 
Profesjonalna kadra i kompleksowa obsługa stwarzały idealne warunki do efektywnej nauki języka i integracji z ludźmi z Europy. 
W naszej grupie znalazły się osoby z Hiszpanii, Włoch, Francji i Holandii. Praktykowanie języka na co dzień było dla nas dużym 
wyzwaniem i okazją do przełamywania barier językowych. Rozmawialiśmy o tradycjach, kulturze i organizacji świąt i manierach 
w naszych krajach. Poznaliśmy właściwe zachowania i gafy, 
które możemy popełnić, odwiedzając rodzinne strony 
naszych nowych kolegów i koleżanek. Okazało się, że savoir 
vivre w naszych państwach może być nieco odmienny, choć 
wiele zachowań jest podobnie akceptowanych. Ćwiczyliśmy 
nasze kompetencje językowe i gramatyczne. Umiejętności 
posługiwania się czasami (present Simple, present perfect 
continuous, present perfect simple, past Simple, past perfect 
Simple, past continuous, past perfect continuous)  i stroną 
bierną czasownika, a także umiejętność rozumienia tekstów 
pisanych w języku angielskim i rozwiązywania zadań z nimi 
związanych.  

Poza zajęciami miałyśmy okazję spotkać się z tymi 
fantastycznymi ludźmi na kolacji zorganizowanej przez 
organizatora w restauracji „Old Mill Restaurant” na Temple 
Bar. Podniesienie kompetencji językowych w tak krótkim czasie zmotywowało nas do kontynuacji nauki języka angielskiego. 
Nabyte umiejętności i doświadczenie przekładają się również na wzbogacenie własnego warsztatu pracy i wykorzystywanie 
języka angielskiego na lekcjach matematyki  i wychowania fizycznego.   

Wyjazd do Dublina był świetną okazją do poznania odmiennej kultury i dziedzictwa Irlandii. Począwszy od typowo 
irlandzkiego klimatycznego miejsca, jakim jest Temple Bar,  przez zabytkowy Howth Castle, Zamek Malahide, Katedrę  
św. Patryka, Katedrę Kościoła Chrystusowego w Dublinie, Ratusz Miejski, Muzeum „Dublina: przeżycia Vikingów  
i średniowieczny Dublin”, a skończywszy na Muzeum browaru Guinnessa i nowoczesnym Aviva Stadium. 

Miałyśmy okazję docenić 
piękno Irlandii, poznać historię  
i poczuć jej magię. I wbrew 
wszystkim obawom dotyczącym 
kapryśnej pogody irlandzkiej temu 
wszystkiemu przyświecało 
cudowne słońce. Wyjazd w 
ramach programu Erasmus+ 
całkowicie spełnił nasze 
oczekiwania. To naprawdę 
znakomita inicjatywa unijna dla 
kadry nauczycielskiej, która 
otwiera nowe możliwości 
funkcjonowania  w tym zawodzie z 
korzyścią dla naszych uczniów i 
procesu kształcenia. 

Aneta Mitrowska 
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Europejski Dzień Języków 

       
 

 

Dzień 26 września z inicjatywy Rady Europy został 
ogłoszony Europejskim Dniem Języków. Głównym celem tego dnia 
jest zachęcanie ludzi do nauki języków obcych oraz propagowanie 
różnorodności kulturowej. Z tej okazji na całym świecie organizowane 
są różnego rodzaju wydarzenia. My również świętowaliśmy ten dzień 
w naszej szkole. Nasi uczniowie przygotowali stoiska z różnych stron 
świata, gdzie mówi się następującymi językami: po angielsku, po 
niemiecku i po hiszpańsku.  Były to między innymi: Australia, Kanada, 
Stany Zjednoczone, Szkocja oraz państwa, gdzie nasi nauczyciele 
wyjeżdżali na kursy w ramach projektu Erasmus+: Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Malta oraz Niemcy. Uczniowie pozostałych 
klas mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących 
różnych krajów, zrobić sobie zdjęcie z kangurem, skosztować 
hiszpańskich specjałów, przepysznej tarty malinowej, napić się 
zielonego koktajlu irlandzkiego chochlika. 

Monika Walkowiak 

 

 

ERASMUS+  
PRZYKŁADY DOBRYCH 

PRAKTYK 
 

12 października 2018r. Ośrodek 
Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, w 
ramach Dni Erasmusa, zorganizował 
spotkanie dotyczące realizacji projektów 
Erasmus+. Podczas seminarium Pani Alicja 
Buczyło-Lniska i Pani Monika Walkowiak 
zaprezentowały realizowany w naszej placówce 
projekt pt. Zdobywanie kompetencji językowych 
i dydaktyczno–metodycznych w dobie zmian 
oświatowych”. Była to okazja do wymiany 
doświadczeń, porozmawiania o trudnościach 
związanych z realizacją projektów, a przede 
wszystkim o wrażeniach i inspiracjach związanych z mobilnościami. W spotkaniu brały udział szkoły z województwa 

pomorskiego. W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku powstał w tym roku Regionalny 
Punkt Informacyjny Programu 
ERASMUS. 

  Monika Walkowiak 

U P O W S Z E C H N I A N I E 
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KRAJOBRAZ WIELKOMIEJSKIEJ WARSZAWY 

Od stycznia w każdej klasie można zaobserwować 
plakaty ze wskazówkami dla nauczycieli, jak pracować  
z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce. Jest to 
zbiór dobrych, prostych rad, które pomagają nauczycielom  
w organizacji pracy, tak aby treści przekazywane na 
zajęciach były jasne i czytelne. Poza plakatem każdy 
nauczyciel otrzymał również mniejszą wersję plakatu w 
formie naklejki, która można przykleić w dowolnym miejscu  
np. na biurku bądź kalendarzu, tak aby „dobre rady” były 
zawsze pod ręką. 

Pomysł ten jest częścią projektu Erasmus+  
pt. „Zdobywanie kompetencji językowych i dydaktyczno- 
metodycznych w dobie zmian oświatowych” nr 2017-1-PL01-
KA101-037604 realizowanego od września 2017r. w naszej 
szkole. W ramach tego projektu Panie anglistki pani Alicja 
Buczyło – Lniska oraz pani Hanna Honik – Hewelt wyjechały 
w maju 2018r. do Barcelony na szkolenie pt. „Identifying 
Barriers to Learning – A Special Educational Needs”, gdzie 
dokształcały się w temacie dysfunkcji takich jak dysleksja, 
dyspraksja, dyskalkulia, ADD i ADHD. 

Na podstawie szkolenia został również opracowany 
przez nauczycielki Panie Hannę Honik-Hewelt, Alicję 
Buczyło – Lniską oraz Monikę Walkowiak program pracy z 
uczniem z dysleksją i trudnościami w nauce pt. „Dysleksja - 
element integrujący środowisko szkolne. 

Monika Walkowiak 

14 grudnia 2018 roku 
odbyła się otwarta lekcja 
geografii przygotowana 
przez Panią Ilonę 
Szukieć. Temat zajęć 
dotyczył architektury 
Warszawy. Na zajęciach 

uczniowie poznali cechy wielkomiejskiego obrazu oraz 
atrakcje turystyczne naszej stolicy. W ramach ćwiczeń 
zachęcali w języku angielskim zagranicznego turystę do 
odwiedzenia największego w naszym kraju miasta.  

Materiał dydaktyczny zaprezentowany został przy 
zastosowaniu technologii TIK. Pani Ilona zastosowała 
umiejętności nabyte na kursie dotyczącym pracy z tablicami 
interaktywnymi.  
Mieliśmy okazję 
zapoznać się z 
programem Activ Inspire, 
w którym została 
przygotowana lekcja. 
Zajęcia rozpoczęły się od 
z charakterystycznymi 
komponentami tworzącymi wielkomiejski charakter miasta. 
Zadaniem uczniów było wydobycie ich przy pomocy dłoni na 
zewnątrz. Kolejnym ciekawym elementem zastosowanym 

przez Panią Ilonę, który wzbudził 
zainteresowanie uczniów była lupa, która 
pokazywała nam ukryte pod zdjęciami 
pojęcia. Następnie uczniowie przeszli do 
pracy w grupach, w których uzupełniali 
teksty brakującymi wyrazami o ciekawych 
miejscach w Warszawie. Każdy zespół 
zajmował się inną atrakcją.  
Po uzupełnieniu zadania reprezentanci 
grup w parze z nauczycielem odczytali 
głośno dialogi w języku angielskim (!!!)  
Nawiązując do budynku stadionu 

narodowego Pani Ilona stworzyła podsumowanie zajęć w 
formie meczu piłki nożnej. 
Uczniowie odpowiadali na 
pytania dotyczące nowo 
nabytych wiadomości. 
Poprawna odpowiedź 
stanowiła gol dla drużyny. 
Podczas lekcji geografii 
poza technologią 
informacyjno-komunikacyjnej wdrożona została również 
metoda CLIL, ponieważ każdy dialog opracowany został 
przez Panią Ilonę w języku angielskim. W ten sposób 
nauczyciel stworzył realną sytuację, gdzie udzielamy 
wskazówek osobie z zagranicy. Uczniowie mogli przekonać 
się o tym, że nauka języka obcego jest przydatna w życiu 
codziennym. Dzięki metodom zastosowanym przez Panią 
Ilonę lekcja geografii była bardzo ciekawym doświadczeniem 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Była inspirującą dawką 
innowacyjnego podejścia do zajęć, krokiem wprzód w 
praktycznym nauczaniu języka obcego.  
 

   Monika Walkowiak 

 

NASZA SZKOŁA WSPIERA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ 
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W pierwszym dniu wiosny w naszej szkole 
obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka. To pierwsza tego 
typu impreza w naszej placówce, zainicjowana przez: Panią 
Annę Dzięcielską (pomysłodawczynię zabaw), Panią Anetę 
Mitrowską i Panią Joannę Syska. Wszystkie Panie 
uczestniczyły w kursie języka angielskiego w Dublinie w ramach 
projektu Erasmus+ i - nawiązując do pobytu w Irlandii - chciały 
przybliżyć naszej młodzieży kulturę tego kraju. Uczniowie 
w ciągu dnia rozwiązywali różne łamigłówki i „polowali” 
na skarb, odczytując kody QR rozwieszone po całej szkole. 
Pod każdym z nich ukryta była zagadka, dotycząca 

Ir landi i , oraz wskazówka prowadząca do 
następnego kodu .  Wszystkie zadania napisano po 
angielsku, więc uczniowie mogli również szlifować swoją 
znajomość języka obcego. 
Wszyscy dobrze się bawili, a poszukiwania skarbu uwieńczone 
zostały słodkim upominkiem. Uczniowie, biorący udział 
w poszukiwaniach skarbu, zapisywali swoje odpowiedzi 
na specjalnych kartach, które później wzięły udział w losowaniu 
vouchera na Dzień bez Pytania i Kartkówek. 

      

Monika Walkowiak 

 

  
 

Kolejna impreza szkolna została 
zorganizowana z myślą o naszych uczniach. W tym 
roku okazała się bardzo ciekawa i innowacyjna. IV 
Festiwal Fizyki odbył się w dniach  
27.03. - 28.03.2019r. i w ramach tego wydarzenia 
uczniowie klas VII i VIII rozwiązywali zadania  
w POKOJU ZAGADEK , gdzie zmagali się 
z łamigłówkami z języka niemieckiego i fizyki. To 
była doskonała okazja, aby wykazać się wiedzą  
z tych przedmiotów, sprytem i umiejętnością pracy 
w zespole. Inne atrakcje, przygotowane we 
współpracy z Panią Beatą Szymańską w zakresie 
fizyki, to m. in. Wieczór z gwiazdami ,  czyl i  
nocne oglądanie gwiazd,  Astrolekcja,  czyl i  
przybl iżenie uczniom, czym jest  
astrof izyka.  

Pokój Zagadek był również doskonałą okazją do podzielenia 
się przez Panie organizatorki Katarzynę Drausal (nauczycielkę 
języka niemieckiego i angielskiego) oraz Beatę Sauter 
(nauczycielkę fizyki), wiedzą i umiejętnościami z zakresu 
stosowania metody CLIL, łączącej w sobie naukę dwóch 
przedmiotów jednocześnie – w tym przypadku fizyki i języka 
niemieckiego. Pozostali nauczyciele z naszej szkoły zostali 
zachęceni do korzystania z tej metody na lekcjach swoich 
przedmiotów oraz do współpracy z nauczycielami języków 
obcych. Jest to szczególnie dla nas ważne ze względu na 
innowacje językowe, wprowadzone w naszych klasach.  
 

Beata Sauter 
 

IV FESTWIAL FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 

D z i e ń  Ś w i ę t e g o  P a t r yk a   
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 METODA CLIL ZATACZA SZERSZE 
KRĘGI 

Dnia 2 kwietnia 2019r. odbyła się otwarta lekcja 
historii. Pani Alicja Hopa, korzystając ze wskazówek 
nauczycieli, którzy uczestniczyli w kursach na temat metody 
CLIL, m. in. Pana Marka Góralskiego, zaprezentowała lekcję 
na temat przyczyn wybuchu I Wojny Światowej.  

Uczniowie klasy III e, w której realizowany jest 
rozszerzony program nauczania języków obcych, przyswajali 
wiedzę z historii w języku niemieckim. Lekcja rozpoczęła się 
powtórką na temat sytuacji Europy przed wybuchem wojny, 
prowadzona była w języku polskim. Kolejne etapy lekcji 
omawiano w języku niemieckim.  
Pani Ala zastosowała metody aktywizujące, które miała okazję 
poznać podczas kursu w Niemczech. Była to karta pracy – 
szkielet ryby, na którym uczniowie zapisali wszystkie 
przyczyny wybuchu I Wojny Światowej. Następnie obejrzeli 
film w języku niemieckim na temat zamachu na arcyksięcia 
Ferdynanda. Podczas projekcji wyszukiwali informacje do 
przygotowanych pytań, oczywiście wszystko w języku 
niemieckim. 

W lekcji uczestniczyli również inni nauczyciele naszej 
szkoły, zainteresowani metodą CLIL. W prz yszłośc i  
podobne lekcje  odbędą  si ę w  j ęzyku  
angielskim.  Cz ekamy z  ni eci erp l iwo ści ą.  
 

Monika Walkowiak 

 

 

 

 

CLIL na lekcji wychowania fizycznego 

 
 
W dzisiejszych czasach nauczyciel, aby nie stać  

w miejscu, powinien nieustannie się rozwijać i szukać 
motywacji do dalszej pracy. Dlatego też posiadając dyplom 
ukończenia filologii angielskiej oraz korzystając z wiedzy 
zdobytej na kursie w Holandii na temat metody CLIL, 
postanowiłem spróbować odnaleźć coś, czego jeszcze nie 
próbowałem, więc wprowadziłem w drugim semestrze roku 
szkolnego 2017/2018 w jednej z klas projekt oparty o 
metodę CLIL: „I Love This Game”. Był on adresowany do 
uczniów trzeciej klasy gimnazjum – oddziału sportowego.   

Lekcje z metodą CLIL były prowadzone raz  
w tygodniu od kwietnia 2018 roku. Podczas tych zajęć 
uczniowie poznawali słownictwo angielskie dotyczące 
wychowania fizycznego, w szczególności gier zespołowych. 
Zastosowanie tej metody polegało na prowadzeniu lekcji 
częściowo w języku angielskim a  częściowo w języku polskim 
(tzw. przeplatanie) - ilość czasu poświęconego dla każdego 
języka wynosił w przybliżeniu 50%. 

Uczniowie byli bardzo zainteresowani takim 
sposobem prowadzenia zajęć i  prezentowali swoją postawą 
zaangażowanie i zainteresowanie. Poczuli chęć poznawania 
słów i wyrażeń związanych z grami zespołowymi. 
Przygotowałem słownictwo i wyrażenia  
z dwóch gier zespołowych: piłka siatkowa i piłka nożna.  
Z każdej z tych dyscyplin przygotowałem kartę pracy 
składającą się z kilkudziesięciu słów i wyrażeń. Następnie 
przez dwie godziny lekcyjne wykorzystywaliśmy nowe 
słownictwo w trakcie wykonywania ćwiczeń. 

Był to mój pierwszy praktyczny, być może nieco 
nieśmiały, styk z metodą CLIL i  z  pewnością korzystając z 
pozytywnych wyników ewaluacji będę kontynuował moje 
działania w tym kierunku.  

Marek Góralski 
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CLIL NA WYCIECZCE W LUBECE  
 

W dniach 24. – 26.04.2019r. 
odbył się ostatni etap realizowanego 
wspólnie ze szkołami w Gowinie oraz 
w Orlu projektu „Śladami niemieckiej 
Hanzy” – wycieczka do Lubeki. Była 
to dla nas doskonała okazja, aby 
podzielić się wiedzą na temat 
wdrażanej w naszej szkole metody 
CLIL z nauczycielami z innych 
placówek naszej gminy Wejherowo. 
Podczas wyjazdu do Lubeki uczniowie 
z wyżej wymienionych szkół zwiedzili 
Europejskie Muzeum Hanzy oraz 
wzięli udział w warsztatach produkcji 

marcepanu w Lübecker Marzipan Speicher. Podczas 
zwiedzanie uczniowie mieli  Na koniec wycieczki mieli również 
za zadanie rozwiązać kartę zadań specjalnie przygotowaną 
na wyjazd przez nauczycieli zaangażowanych w projekt.  

 
 

Zajęcia kulturowe z elementami nauki  
języka hiszpańskiego 

 
W roku szkolnym 2018/2019 byłam inicjatorką 

dodatkowych zajęć rozwijających 
dla uczniów naszej szkoły. 
Odbywały się one co tydzień na 
ulicy Szkolnej i Leśnej  w ramach 
projektu Erasmus+ realizowanego 
w naszej placówce pt. 
„Zdobywanie kompetencji 
językowych  
i  dydaktyczno- metodycznych  
w dobie zmian oświatowych” i były 
wynikiem mojego pobytu na 
 kursie języka hiszpańskiego  

w Maladze w lipcu 2018r. Głównym celem zajęć była 
popularyzacja kultury Hiszpanii oraz zachęcanie uczniów 
do nauki języka hiszpańskiego. Zajęcia kulturowe 
adresowane były do uczniów klas IV-VI, VII - VIII i oddziałów 
gimnazjalnych. W ramach spotkań przerabiany był 
podstawowy materiał z języka hiszpańskiego i opierał się on 
na następującej tematyce: 
człowiek, dom, życie rodzinne 
i towarzyskie, żywienie, 
zakupy i usługi, podróżowanie 
i turystyka, kultura, sport, 
element 
z podziałem na wybrane 
regiony: Andaluzja, La Rioja, 
Kraj Basków, Katalonia, 
Madryt. Uczniowie nauczyli się 
również podstawowych zagadnień gramatycznych.  

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
a uczniowie z entuzjazmem podchodzili do kolejnej partii 
nowej wiedzy. Wszyscy dobrze spędzaliśmy czas na grach  
i zabawach językowych, śpiewaniu piosenek czy degustacji 
hiszpańskich przysmaków.  

 
 
 

Monika Walkowiak 
 
 

Viajes por España 

Podróże po Hiszpanii 
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„ Z kamieni rzucanych Ci po drodze pod nogi,  zbuduj schody, które poprowadzą Cię jeszcze wyżej.” 

Miguel de Molinos 
 

Warsztaty, w których wzięłam udział, odbyły się w Barcelonie w maju 2018r. Szkolenie podzielone była na pięć bloków  
i każdego dnia mieliśmy okazję zapoznać się z innym zaburzeniem prowadzącym do trudności w procesie nauki. Na wstępie 
poznaliśmy potrzebne zagadnienia, skąd się biorą zaburzenia prowadzące do zaburzeń w procesie nauki i kiedy są 
diagnozowane, jak je dzielić oraz do jakich zachowań prowadzą. Szczególne znaczenie miało dla mnie rozwinięcia tematu 
dotyczące dysleksji, jest to zaburzenie, które najczęściej 
dotyka naszych uczniów. Miałam także prywatnie 
możliwość obserwować wzrost  
i rozwój osoby z dysleksją na przykładzie własnej 
siostry, a teraz i własnego dziecka, u którego 
zdiagnozowano ryzyko dysleksji. 

Po powrocie ze szkolenia z zapałem zabrałam 
się do działań mających na celu upowszechnienie 
wiedzy pozyskanej od specjalisty. Razem z koleżanką 
ze szkolenia przygotowałam prezentację dot. dysleksji  
i sposobów na pomoc dyslektykowi. Prezentacja, była 
wykorzystana w trakcie szkolenia całej rady 
pedagogicznej oraz w szkoleniu dla rodziców, które 
zostało przeprowadzone w maju. Oprócz prezentacji 
multimedialnej, do każdego szkolenia przygotowane 
zostały materiały dodatkowe: w postacie plakatów z 
głównymi zasadami Jak pomóc dyslektykowi?, które zawisły w każdej klasie oraz ulotki informacyjne dla rodziców. W ciągu 
minionego roku szkolnego nie tylko szkoliłam kolegów i koleżanki, ale także stosowałam zasady, o których mówiłam. 
Stosowałam zasadę 30 sekund, wydawałam krótkie i proste polecenia wobec dyslektyków, odczytywałam na głos polecenia, ale 
przede wszystkim tworzyłam testy przyjazne dla dyslektyków.  Testy przygotowane dla dyslektyków miały czcionkę Verdana lub 
Arial co najmniej 14, odpowiednio krótsze zadania, mniej pisania a więcej dobierania lub eliminowania, w zadaniach ze słuchu 
zamiast wpisywania całych zdań wybieranie odpowiedzi prawda/fałsz. Uczniowie z dysleksją poprawili swoje wyniki w stosunku 

do poprzednich lat, i byli w stanie uzyskiwać nawet najlepsze rezultaty w 
klasie. 

Celem redukowania zaburzenia lateralizacji i orientacji w 
przestrzeni, usprawnienia aparatu słuchowego oraz ćwiczenia 
koordynacji wzrokowo-ruchowej będzie wprowadzenie kolejnego etapu 
pracy nad projektem dot. dysleksji i wprowadzenie ćwiczeń 
usprawniających dla dyslektyków w trakcie zajęć wf, muzyki czy plastyki. 

Hanna Honik-Hewelt 

W dniach 21.05-25.05.2018r uczestniczyłam w kursie 
metodycznym dla nauczycieli pt. Identifying Barriers to Learning – A 
Special Educational Needs. Kurs został zorganizowany przez firmę 
Shipcon w ramach programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacyjnej i 
odbył się w Barcelonie w wymiarze 25 godzin. Trudno ubrać w słowa 
magię miejsca, atmosferę kursu i bogactwo doznań, których 
doświadczyłam podczas pobytu w Barcelonie. Jednak spróbuję w kilku 
zdaniach opowiedzieć o tym, co najważniejsze.  

Realizacja mobilności w ramach programu Erasmus+ to  dla 
mnie przede wszystkim ważne doświadczenie zawodowe, które 
pozytywnie wpływa  na efektywność podejmowanych  przeze mnie 
działań. Szkolenie było inspiracją do napisania programu „Dysleksja - 
element integrujący środowisko szkolne”, w ramach którego została 
przygotowana prezentacja dot. dysleksji  oraz przykładów niesienia 
pomocy uczniom z dysfunkcjami. Prezentacja  była wykorzystana w 
trakcie szkolenia całej rady pedagogicznej oraz w szkoleniu dla rodziców. 
Oprócz prezentacji multimedialnej, do każdego szkolenia przygotowane 
zostały materiały wspierające prace z uczniem z trudnościami, plakaty  z 
głównymi zasadami Jak pomóc dyslektykowi?, które zostały 
zamieszczone  w każdej klasie oraz krótki poradnik dla rodziców „Jak 
pomóc dziecku z dysleksją?”. Udział w szkoleniu zmotywował mnie 
jeszcze bardziej do rozwijania własnego warsztatu w pracy z uczniem z 

dysfunkcjami oraz  kompetencji językowych, co, jestem przekonana, zaowocuje w przyszłości.    
             Alicja Buczyło-Lniska 
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TERMINARZ SZKOLNY 
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaprojektowaliśmy w programie CANVA Terminarz szkolny, w 

którym będą mogli zaplanować pracę w każdym miesiącu nauki. Został on wykonany na gładkim usztywnionym papierze w 
przyjaznych kolorach, na którym z łatwością wykonamy notatki. Terminarz posiada 10 stron, tyle ile trwa rok szkolny. Celowo 
nie zostały zaznaczone w nim święta oraz dni wolne od nauki, aby uczeń samodzielnie mógł je zaznaczyć w wybrany przez 
siebie sposób. To „zadanie” uświadomi mu, ile dni wolnych przypada w danym miesiącu, jak długie będą semestry oraz jak 
rozplanować naukę w nadchodzącym roku szkolnym. W terminarzu będzie mógł również zaznaczyć daty sprawdzianów, prac 
klasowych, zadań domowych do wykonania z dłuższym terminem czy czas na przeczytanie lektury szkolnej. Terminarz 
pomoże zaplanować pracę, nauczy organizacji czasu, zmotywuje pokazując, ilu obowiązkom uczeń już sprostał. 
P o w i n i en  by ć  p o w i e s z o n y  w  w i d o c z ny m  i  ł a t wo  d o s t ę p ny m  m i e j s c u ,  ab y  m o ż n a  b y ł o  b ez  
p r o b l em ó w wp r o wa d z a ć  w  n i m  z m i an y . Mamy nadzieję, że Terminarz spełni swoje zadanie, którym jest nauka 
organizacji czasu, bardzo ważna dla uczniów, którzy muszą na obowiązki szkolne poświęcić więcej godzin ze względu na 
trudności z jakimi mierzą się każdego dnia, nie tylko w szkole. Terminarz będzie również do pobrania na stronie internetowej 
naszej szkoły, aby każdy mógł z niego skorzystać. 

Monika Walkowiak   
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Realizujemy projekty międzynarodowe na platformie eTwinning m. in.  

                   z matematyki         oraz   wychowania fizycznego 

zacieśniając współpracę pomiędzy nauczycielami w naszej szkole, co prowadzi do  i n t eg r ac j i  z es po ł u  i  do b r e j  
a t m osf e r y  w p r ac y . Ponadto projekty międzynarodowe przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji grona 
pedagogicznego i nauczania języków obcych w naszej placówce na wysokim poziomie. 

 
 

 
 
 

 
Z doby t e  p r z ez  na uc z y c i e l i  do ś wi ad c z en i e  

wy k o r z y s t y wan e  j e s t  w  p r ac a c h  sz k o ł y  i  wz bo gac an i u  
o f e r t y  eduk ac y j ne j  p l ac ó wk i . W roku szkolnym 2017/2018 
została opracowana i wdrożona w klasie IV innowacja z języka 
niemieckiego pt. „Ich entdecke die Welt auf Deutsch. - Odkrywam 
świat po niemiecku”, w której zaplanowane zostało przekształcenie 
tego oddziału na etapie klasy VII i VIII w oddział dwujęzyczny, czyli 
nauczanie przedmiotów fizyki i historii w języku niemieckim. 
Innowacja realizowana jest w klasie IV b, której uczniowie uczą się 
języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Tak wczesne 
rozpoczęcie nauki drugiego języka obcego przygotuje uczniów do 
nauczania dwujęzycznego oraz do zdobycia certyfikatu 
państwowego Goethe Institut w klasie VIII. 

W roku szkolnym 2018/2019 przygotowana została k o l e j na  
j ęz y k o wa  i n no wac j a  na rok szkolny 2019/2020 – klasa Euro pt. 
„Iloma językami mówisz – tyle razy żyjesz”, przewidziana dla 
przyszłej klasy IV, w której zaplanowane jest rozszerzone nauczanie 
języka angielskiego oraz wprowadzenie drugiego języka obcego – 
języka niemieckiego.  

W roku szkolnym 2018/2019 opracowany został i wdrożony 
pilotażowy pr o g r am  p r ac y  z  uc z n i em  z  dy s l ek s j ą  o r a z   
z  t r ud no śc i am i  w  na uc e  pt. „Dysleksja - element integrujący 
środowisko szkolne”, który jest wynikiem mobilności do Barcelony i 
udziału naszych nauczycieli w szkoleniu: Identifying Barriers to 
Learning – A Special Educational Needs. 

 
Monika Walkowiak 
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Ko l e j n y  n u mer  sp ec j a l n y  z a  d w a  l a t a ,  w  
kt ó rym z n a j d ą  s i ę  i n f o rma c j e  n a  t em at  
d ru g i eg o  p ro j ek t u  d o f in an so w an eg o  z   

z Programu Erasmus+ 
 w sektorze Edukacja szkolna  

Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej  
w naszej szkole  

 

Tytuł projektu:  
„Nauka języków obcych specjalizacją  

w SP Kopernik Bolszewo”. 
 

 

Motto Redakcji Ale NEWS!: 
Myślę, tworzę i czuję, że żyję! 

Czekamy na Ciebie!  
Pisz artkuły i wysyłaj !!! 

alenewsbolszewo@gmail.com 
Kto pierwszy, ten lepszy…  
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Katarzyna Smentoch 

Pamiętaj!  
Numery alarmowe 

 112 lub 999 

       Pr zydatne  s t r on y:  
 

Platforma eTwinning:  

https://etwinning.pl/     

Strona programu Erasmus+: 

https: / /erasmusplus.org.pl /  

School Education Gateway: 

https: / /www.schooleducat iongateway.eu/pl /pub/ inde

x.htm 

Europass: ht tps: / /europass.cedefop.europa.eu/pl  

 

 

 
 

 
 

MAMY TO! – I MIEJSCE w 25. Ogólnopolskim 
Konkursie Gazet Szkolnych – „Nasz a g az e ta”  … 
Nagroda stanowi przepiękne podsumowanie naszej 20 - 
letniej, twórczej pracy. 

 
Nasze starania w tym roku szkolnym zostały 

dostrzeżone i uzyskaliśmy 1 miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Gazet Szkolnych pod patronatem „Dziennika 
Zachodniego“, TVP Katowice, Radia Katowice. 
W konkursie wzięło udział 87 placówek. To ogromne 
wyróżnienie i zwieńczenie naszej pracy. 

 

 

W s z y s t k i e  m a t e r i a ł y  i  p o m y s ł y  
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g a z e t k i  A l e  N E W S !  s ą  r ó w n i e ż  
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w  z a k ł a d c e  E r a s m u s +  
 

D Z I Ę K U J E M Y  W S Z Y S T K I M  O S O B O M   
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