Realizacja projektu
1. Ogólne informacje
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. O. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie w latach
2018-20120realizuje projekt: ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "Szkoła z
dobrym Pijarem dla wszystkich dzieci. Rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji
językowych nauczycieli w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów", w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus plus.
Całkowita kwota dofinansowania wynosi 117011,55 PLN. W trakcie projektu nauczyciele
będą podnosić swoje kompetencje językowe w Polsce i za granicą, będą brać udział w
warsztatach i kursach specjalistycznych dotyczących zarządzania w edukacji oraz zakresu
edukacji włączającej w Hiszpanii i Włoszech. Grupa nauczycieli będzie również prowadziła
obserwacje w szkole partnerskiej w Grecji z oddziałami integracyjnymi. Działania
realizowane w trakcie projektu mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie
nauki języka obcego, ale przede wszystkim w pracy z uczniem z niepełnosprawnościami. Ideą
tego projektu jest podniesienie jakości kształcenia i poprawy warunków uczniów z różnymi
trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnym. Ponieważ Szkoła Pijarska jest szkołą, która
troszczy się i stwarza bezpieczne warunki edukacji dla wszystkich dzieci.
2. Przygotowanie językowe i kulturowe
Uczestnicy projektu (także nauczyciele z listy rezerwowej) przygotowują się do uczestnictwa
w specjalistycznych kursach w Hiszpanii, Włoszech i job shadowing w Grecji podczas
intensywnego kursu językowego w terminie od października 2018 do marca 2019. Przed
każdą mobilnością nauczyciele korzystają również z przygotowania kulturowego.

3. "Successful strategies for teaching students with special needs" – Florencja, 26.1101.12.2018
Kurs odbył się w „Europass Teacher Akademy” we Florencji prowadzony przez
doświadczoną trenerką i nauczycielkę ze Szwecji zajmującą się uczniami
z
niepełnosprawnościami w różnych krajach również w Chinach. W naszej grupie uczestniczyły
nauczycielki z międzynarodowej szkoły w Brukseli. Każdego dnia podczas kursu
wymienialiśmy się doświadczeniami, trudnościami i sukcesami w pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami. Dyskutowaliśmy o różnicach i podobieństwach systemów edukacji
oraz warunkach edukacji włączającej w Polsce, Szwecji i Belgii. Uczestnicy kursu wzięli
udział w warsztatach z diagnozy neuropsychiatrycznej oraz zapoznali się z barierami i
trudnościami w budowaniu dobrej strategii pracy z uczniami z ADHD, ADD, OCD, zespołem
Touretta, z chorobami ze spektrum Autyzmu, dysleksją, dyskalkulią. Uczestnicy szkolenia
dyskutowali również, jak można pomóc w codziennym życiu dzieciom z ww. dysfunkcjami.
Prowadząca kurs zaprezentowała ciekawe metodami i zabawy w pracy z uczniem. Przekazała
materiały dydaktyczne i ciekawe programy komputerowe do wykorzystania podczas zajęć w
szkole. Braliśmy udział w projekcji kilku filmów dokumentalnych, które wzbogaciły nasz
warsztat pracy i jeszcze bardziej uwrażliwiły na potrzeby uczniów z dysfunkcjami. Było to
niezwykłe spotkanie w międzynarodowym środowisku. Kurs był także okazją do
nawiązaniem kontaktów i współpracy z innymi szkołami w Europie.
Ponadto grupa nauczycieli brała udział w różnych aktywnościach zwiedzając historyczną
część Florencji. Uczestnicy projektu zapoznali się ze sztukę cenioną na całym świecie w
Uffizi Gallerry oraz w Galleria Dell' Accademia. Podczas 6 dniowej mobilności zostały
zwiedzone również inne toskańskie miejscowości, tj.: Siena, San Gimignano, Chianti,
Monteriggion Piza.

4. "Intensive English Course for Education Staff" – Malaga, 24.06.2019-28.06.2019.
W intensywnym kursie językowym wymiarze 20 godzin uczestniczyły cztery osoby: dwóch
nauczycieli wspomagających, jeden nauczyciel z etapu wczesnoszkolnego oraz wychowawca
świetlicy. Celem szkolenia było podniesienia kompetencji językowych i przygotowania do udziału w
kursie specjalistycznym oraz mobilności typu job shadowing. Naszą grupę prowadziła Megan ze
Szkocji, doświadczona trenerka języka angielskiego, która podczas zajęć wykorzystywała również
skuteczne metody integrowania nas z grupą nauczycieli z Francji. To była niepowtarzalna okazja do
wymiany doświadczeń nie tylko z zakresu nauki języka, ale również francuskiego systemu nauczania.
Poznaliśmy ciekawe osoby i kulturę kraju Francji oraz Szkocji. W ramach kursu Megan oprowadziła
nas po urokliwej Maladze. Poznaliśmy ciekawe miejsca i różne atrakcje turystyczne, m. in. Alcazaba i
Gibralfaro, odwiedziliśmy pomnik Picasso, zabytkową katedrę oraz ruiny teatru. Dzięki temu
wzbogaciłyśmy słownictwo z zakresu turystyki. Do końca pobytu korzystałyśmy już tylko z
przewodników w języku angielskim, aby utrwalać poznaną terminologię. W trakcie zajęć
poszerzaliśmy zakres słownictwa związany z zawodem nauczyciela oraz innymi profesjami, tradycje
kulturowe, najważniejsze święta związane z różnymi regionami Francji, Anglii oraz Hiszpanii, idiomy,
słownictwo konieczne w podróży i ściśle związane z edukacją. Każdego dnia zajęciom towarzyszyły
aktywizujące formy nauczania, które mobilizowały nas do rozmawiania, nauki i dobrej zabawy.
Odgrywałyśmy scenki, tworzyłyśmy zagadki, uzupełniałyśmy luki w tekście wysłuchanej piosenki.
W wolnym czasie zwiedzałyśmy miasto. Dotarłyśmy również do urokliwego miasteczka Mijas,
gdzie przechadzałyśmy się wąskimi, brukowanymi uliczkami z białymi domami oraz niesamowitymi
widokami na Costa del Sol. Zwiedziłyśmy Sanktuarium Virgen de la Peña, Kościół Niepokalanego
Poczęcia, Plaza de toros oraz symbol miasta - Burro Taxi, czyli ośle taksówki. Ponadto wróciliśmy z
niesamowitymi wrażeniami zawiązanym z kuchnią andaluzyjską. Ostatniego dnia otrzymaliśmy
certyfikaty ukończenia kursu. Pożegnałyśmy uczestniczki i prowadzącą kurs z nadzieją, że jeszcze
spotkamy się przy realizacji kolejnych projektów.

5. "Team leading in education"- Malaga, 24.06.2019-28.06.2019.
W kursie "Team leading in education" dotyczącym nowoczesnych i profesjonalnych technik
coachingu w edukacji uczestniczył przedstawiciel kadry zarządzającej dyrektor szkoły pijarskiej oraz
wieloletni, zaangażowany nauczyciel języka angielskiego. W kursie wzięli udział również nauczyciele z
Islandii, Francji i Grecji, z którymi omawialiśmy trudne sytuacje w naszych szkołach i wspólnie
szukaliśmy najlepszego rozwiązania. Podczas 20-tu godzin kursu dowiedzieliśmy się, co to znaczy
coaching oraz jakie cechy powinien mieć leader, a także określiliśmy jakim leaderem my jesteśmy.
Ponadto próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie style przywództwa najbardziej nam
odpowiadają? Jak chciałbym zbudować swój zespół? Jak komunikują się liderzy? Czym jest język
korzyści? Jakie są style przywództwa i budowania zespołu? Za pomocą metody Belbina,
rozpoznaliśmy jaką rolę pełnimy w zespole, jak również poznaliśmy metody pomagające w
motywowaniu grupy. W trakcie kursu wspólnie pracowaliśmy nad tym w jaki sposób moderować
rozmowy zespołu. Zaprezentowano nam style przywództwa Golemana. To były bardzo ciekawe i
przydatne informacje. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Poprzez gry, scenki, ćwiczenia grupowe
zgłębialiśmy tematykę motywacji: pozytywnej, negatywnej, wewnętrznej, zewnętrznej.
Odpowiedzieliśmy sobie na następujące pytania: Co jest ważne przy wyborze metody motywacji? Jak
wpłynąć na grupę? Czego potrzebuję, aby skutecznie motywować? Jaka jest skuteczność motywacji
finansowej i niefinansowej. Poza tym szukaliśmy różnic w pracy bossa i leadera. Dowiedzieliśmy się w
jaki sposób dawać informację zwrotną i jakie są rodzaje feedbacku. Ostatni dzień kursu " Team
leading in education" spędziliśmy w plenerze, co było bardzo miłą niespodzianką. Ostatnim punktem
programu było wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia kursu.
Udział w tym kursie było niezwykle ważnym doświadczeniem dla kadry zarządzającej.
Wrażenia z odbytej podróży, poznanych osób, miejsc uczestnicy relacjonowali na stronie projektu
oraz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

6. " All children are special" – Sewilla, 14.10.2019-18.10.2019.
W pięciodniowym kursie " All children are special" udział wzięły 3 nauczycielki mające pod
opieką uczniów z trudnościami i niepełnosprawnościami w edukacji wczesnoszkolnej, w tym
nauczyciel wspomagający i terapeuta SI . Na zajęciach towarzyszyli nam nauczyciele ze Szwecji,
Włoch i Rumunii. Wspólnie doskonaliliśmy nasz warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Kurs był odpowiedzią na wiele nurtujących pytań i zagadnień, tj.: Co tak naprawdę
oznaczają „specjalne potrzeby”? Jakie trudności w nauce można zidentyfikować? Jak w pozytywny i
skuteczny sposób zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów? Uczestnicy mobilności zgłębiali swoją
wiedzę na temat rodzajów terapii behawioralnej oraz jak uzyskać efekt zadowolenia ze swojej pracy.
A także jak sprawiać, aby napotykane trudności w pracy z uczniem były wyzwaniami. W trakcie kursu
zaprezentowano nam techniki nawiązywania kontaktu z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Niektóre zajęcia odbywały się w plenerze, np. w Parku Marii Luisy. W otoczeniu
niezwykłej przyrody i wspaniałego klimatu zgłębiałyśmy techniki relaksacyjne, które sprawdzają się w
pracy z uczniem trudnym i wymagającym naszej szczególnej uwagi.
W wolnym czasie zwiedzaliśmy te znane i mniej znane miejsca. Sewilla pełna jest
niespodziewanych kontrastów, obok wiekowych zabytków pojawia się ciekawa i nowoczesna
architektura, np. Metropol Parasol, który jest atrakcyjnym miejscem spotkań dla turystów i
mieszkańców miasta. W trakcie mobilności była niepowtarzalna okazja do zwiedzenia kompleksu
pałacowego - Real Alcazar, jeden z największych skarbów Sewilli oraz Arenę walk byków - Plaza de
toros, czy też katedry Najświętszej Maryi Panny w Sewilli, który jest największym gotyckim kościołem
na świecie. Każdego dnia spacerowałyśmy po urokliwej Sewilli. Jednym z celów naszej wędrówki była
m.in. bazylika Marii Macareny - sewilskiej opiekunki i patronki miasta. W Wielkim Tygodniu figura
Marii Macareny jest noszona przez wiernych ulicami miasta do katedry. Tam jest wystawiana do
adorowania przez Sewilczyków. Kult ten trwa od XVII wieku i jest wspaniałym dziedzictwem kultury
chrześcijańskiej Hiszpanii, który przyciąga setki turystów. Podczas trwania mobilności udało się nam
również odwiedzić Grenadę oraz zwiedzić jeden z cudów świata Alhambrę. Nie obyło się też bez
kosztowania specjałów kuchni andaluzyjskiej.
W trakcie tego kursu znacznie rozwinęłyśmy różne kompetencje: językowe, kulturowe czy też
społeczne. Poznałyśmy system edukacji w Włoszech, Rumunii, Szwecji oraz Hiszpanii ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji włączającej. Zapoznałyśmy się z bogatą kulturą Hiszpanii, tradycjami,
świętami oraz kuchnią andaluzyjską. Ten kurs był niezwykłym przeżyciem

7. „Transnational mobility of school education staff" - job shadowing - Saloniki, 14.10.201918.10.2019
Kolejnych czterech nauczycieli, różnych specjalności: nauczyciel języka polskiego, języka
angielskiego, terapeuta pedagogiczny oraz wychowawca edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w
mobilności typu job shadowing. Nasi uczestnicy odwiedzili Szkołę Podstawową w Salonikach (31
Demotiko Scholio Thessaloniki). Celem 5 dniowej wizyty było poznanie metod pracy z uczniem z
niepełnosprawnościami oraz zasad funkcjonowania klas integracyjnych naszego greckiego partnera.
Koordynatorem ze szkoły greckiej był Thanassis Pavlou, który każdego dnia towarzyszył nam podczas
zajęć. Przedstawił dyrekcję placówki, kadrę pedagogiczną, zaprezentował pracownie, w których
odbywają się zajęcia. Zaciekawiło nas zagospodarowanie przestrzenne szkoły, zwłaszcza namalowane
na podłożu elementy graficzne, które nie tylko służą do zabawy, ale także sprzyjają rozwojowi
motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, harmonii ruchu oraz rozwojowi sfery
społecznej. W trakcie pobytu dokonaliśmy prezentacji naszej szkoły i polskiej kultury (przy słodkim
poczęstunku złożonym z produktów przywiezionych z Polski). Braliśmy udział w różnych zajęciach, na
których obecni byli terapeuci. Uczestniczyliśmy w lekcji, która jednocześnie była próbą uroczystości
zbliżającego się narodowego święta Imera tou Ochi (Ochi Day National Holiday), obchodzonego w
Grecji 28 października. Przy okazji opowiedzieliśmy o świętach obchodzonych w naszym kraju
związanych z historią i religią. W trakcie tej mobilności mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń w
obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Ostatni dzień udziału w projekcie job shadowing
zakończyliśmy uzyskaniem certyfikatów. Podziękowaliśmy dyrekcji szkoły, nauczycielom, a
szczególnie Thanassis 'owi za miłe przyjęcie i wymianę doświadczeń oraz zaprosiliśmy grono
pedagogiczne do Polski.

Mobilność do Grecji była również doskonałą okazją do zwiedzenia Salonik. Skorzystaliśmy z
autokarowej wycieczki City Sightseeing Thessaloniki, zwiedzając najciekawsze atrakcje turystyczne
miasta: Archeological Museum, Bazylikę św. Dymitra, Górne Miasto, Białą Wieżę, Macedonia Palac
Hotel. Spacerowaliśmy także promenadą wzdłuż morza, podziwiając przybijające do portu statki.
Zwiedziliśmy dzielnicę Salonik - Ladadika wchodzącą w obręb historycznego centrum miasta, gdzie
podziwialiśmy tradycyjną, starą zabudowę z licznymi tawernami i lokalnymi sklepikami.

