
Realizacja mobilności 

nauczycieli
„Kompetencje kluczowe dla przyszłości”

„Key competences for the future”

W ramach programu Erasmus+ akcji 1: Mobilność edukacyjna



Realizacja mobilności a COVID-19
- Zmiany terminów 

mobilności

- Zmiany kierunków 

mobilności

- Zmiany zasad realizacji 

kursów (formuła online)



Przygotowanie do realizacji mobilności

- Odprawa z materiałami 

informacyjnymi o Malcie 

- Spotkanie informacyjne z 

absolwentką Szkół OO. 

Bernardynów mieszkającą 

obecnie w Słowenii 



Austria

 3 mobilności w lipcu (5-9.07.2021)

 Realizacja mobilności w szkole 
ActiLingua w Wiedniu

 Typy kursów:

- German Teachers’ Course

- German as a Foreign Language



Mobilności w Austrii – fotorelacja 



Mobilności w Austrii – fotorelacja 



Mobilności w Austrii – fotorelacja 



Malta

 3 mobilności w lipcu i sierpniu:

- 1 osoba: 5-16.07.2021

- 2 osoba: 12-16.07.2021

- 3 osoba: 23-27.08.2021

 Realizacja mobilności w szkole 

Executive Training Institute Malta    
(St. Julians)

 Typy kursów:

- Methodology Revisited, Revised &  
Re-energised

- All Aboard the Primary Classroom –
Methodology for Primary Teachers

- Creativity as Key Competence for 
the 21st Century Learner



Mobilności na Malcie – fotorelacja 



Mobilności na Malcie – fotorelacja 



Mobilności na Malcie – fotorelacja 



Słowenia

 2 mobilności sierpniu:

- 23-27.08.2021

 Realizacja mobilności w szkole 

Izobrazevalni Zavod Saturn (Brezje, 
Radovljica)

 Typ kursu:

- Movement and learning: The 
importance of movement in our
classroms



Mobilności w Słowenii – fotorelacja 



Mobilności w Słowenii – fotorelacja 



Mobilności w Słowenii – fotorelacja 



Wrażenia po powrocie z mobilności

W połowie lipca wyjechałam na Maltę w ramach projektu Erasmus+. Zostałam 

uczestnikiem kursu metodycznego, który obejmował różnorakie ćwiczenia do pracy z dziećmi 

(w tym metodę CLIL), poznanie metod pracy przy pomocy Internetu, a także rozwiązania, 

które są stosowane wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywały 

się w godzinach dopołudniowych, a po południu w czasie wolnym plaża i odkrywanie 

przepięknych zakątków Malty. Wróciłam opalona i wypoczęta, ale przede wszystkim bogatsza 

w wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi. 

Iwona Bartke

Pedagog szkolny 



Wrażenia po powrocie z mobilności

W lipcu mogłam wreszcie wyjechać na kurs metodyczny za granicę. Po Niemczech i

Anglii przyszedł czas na Austrię, cudowny Wiedeń. I tym razem też się nie

zawiodłam. Zajęcia przygotowane przez ActiLingua Academy były prowadzone na

wysokim poziomie (pod każdym względem), przez przemiłą i wykwalifikowaną

kadrę. Natomiast pogłębianie wiedzy z zakresu krajoznawstwa w stolicy Austrii to

sama przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości będę miała

możliwość uczestniczenia w kursach zagranicznych. Wszystkim nauczycielom, a

szczególnie języków obcych serdeczniepolecamtego typu wyjazdy.

Joanna Talarowska – Styś 

Nauczyciel języka niemieckiego



Wrażenia po powrocie z mobilności

Wyjeżdżałam na kurs mobilny dla nauczycieli w Słowenii pełna obaw czy dam rade
językowo. Już w pierwszych dniach okazało się, że nie było czego się bać! Kurs
odbyłam w grupie międzynarodowej z prowadzącą o wielkim sercu i pasji do tego,
co nam przekazywała, a jej posługiwanie się językiem angielskim było dla nas
bardzo przejrzyste i zrozumiałe. Udział w tym kursie dał mi wiele możliwości i
alternatyw do pracy z dziećmi w przedszkolu, jak i w szkole. Był to dla mnie bardzo
wartościowy czas w doskonaleniu zawodowym.

Edyta Siemińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej



Dziękujemy za uwagę!

„Kompetencje kluczowe dla przyszłości”

„Key competences for the future”

w ramach programu Erasmus+ akcji 1: Mobilność edukacyjna


