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Projekt zakładał realizację 7 mobilności
realizowanych w ramach:

- kursu szkoleniowego „Effective Use of ICT in 
Education”, którego organizatorem była włoska szkoła 

I.I.S. G. Marconi,

- job shadowing „Italian educational system and the 
problem of early school leaving”, zorganizowane

przez Instituto Istrucione Superiore „Galilei- Artiglio”. 



Cel główny projektu to podniesienie jakości pracy 
szkoły

w zakresie kreowania profilu absolwenta poprzez 
podniesienie kwalifikacji kadry, tj.:

 poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz 
kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie psychologii
i wspierania ucznia zagrożonego przedwczesnym 
przerwaniem nauki,

 doskonalenie posługiwania się nowymi technologiami 
informatycznymi i wykorzystanie ich w praktyce,



 udoskonalenie znajomości języków obcych w tym 
wykorzystanie języka obcego w praktyce, w 
szczególności w sytuacjach stricte zawodowych,

 umiejętności pracy w zespole międzynarodowym,

 zwiększenie poczucia pewności siebie przez pracę
w zespole międzynarodowym, przełamywanie 
bariery językowej oraz różnic kulturowych, radzenie 
sobie
w sytuacjach kryzysowych,

 poznanie kultury innego kraju.



VIVA ITALIA!!!

Grupa siedmiu nauczycieli realizujących projekt
„Szkolenie i rozwój drogą do sukcesu”

w dniach 4-9 lutego 2018r. gościli w malowniczych Włoszech,
w regionie położonym między górami a morzem,

czyli Toskanii.

Miejscem pobytu i szkolenia było Viareggio, włoskie miasto 
słynące z Karnawału Viareggio, który hucznie powitał uczestników 

projektu.



SZKOŁY GOSZCZĄCE NASZYCH 
NAUCZYCIELI



KURS „EFFECTIVE USE OF ICT IN EDUCATION”

Kurs organizowany był w dniach 5-9 lutego 2018r. przez

włoską szkołę I.I.S. G. Marconi, będącą szkołą 
gastronomiczną.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z 
możliwościami platformy Moodle, Google tools, Kahoot, 

Quizlet oraz innymi narzędziami,
które są wykorzystywane przez włoskich nauczycieli.

Osobą prowadzącą szkolenie była Włoszka, nauczycielka 
języka angielskiego, która powyższych narzędzi używa 

podczas swoich zajęć na co dzień.



Kahoot oraz Quizlet są to narzędzia umożliwiające 
tworzenie zestawów ułatwiających przyswajanie wiedzy

jak również jej sprawdzenie poprzez quizy.

Narzędzia te używane mogą być zarówno w toku prowadzonej 
lekcji jak i przy ewaluacji końcowej.

Google Tools są to narzędzia proponowane przez platformę 
google.

Do celów edukacyjnych najbardziej preferowane będą:

Gmail (poczta e-mailowa), Google dysk (możliwość 
przechowywania plików), Books (wyszukiwarka tekstów z 

książek), Translate (tłumacz z różnych języków), itp.



Platforma Moodle, to krótko mówiąc nauczanie za 
pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Moodle daje możliwość tworzenia całych kursów 
realizowanych później poprzez platformę na zasadzie

e-learningu.

Nauczyciele natomiast mogą tworzyć pojedyncze 
lekcje

lub cykle lekcji podczas których istnieje możliwość 
zweryfikowania czy uczniowie odbyli lekcje, ponieważ 
muszą wykonać zadania przypisane do każdej lekcji.



FOTORELACJA Z KURSU



SPOTKANIE Z DYREKTOREM I.I.S G. MARCONI



JOB SHADOWING „ITALIAN EDUCATIONAL 
SYSTEM AND THE PROBLEM OF EARLY SCHOOL 

LEAVING”

W dniach 5-9 lutego 2018r. troje nauczycieli
Zespołu Szkół w Sosnowcu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
uczestniczyło w job shadowing

we włoskiej szkole mechanicznej
Instituto Instrucione Superiore „Galilei- Artiglio”



Job shadowing to uczenie się poprzez obserwację pracy innych. 

Jest to rodzaj szkolenia, które polega na towarzyszeniu
w codziennej pracy pracownikom organizacji przyjmującej.

Celem jest przede wszystkim wymiana dobrych praktyk oraz 
stworzenie trwałego partnerstwa na zasadzie obserwacji i 

wymiany doświadczeń.

Nasi nauczyciele mieli okazję przyjrzeć się pracy z uczniem w 
typowej zawodowej szkole włoskiej. 

Omawiane były kwestie i sposoby zapobiegania przez włoski 
system edukacji przedwczesnej rezygnacji z nauki.



SPOTKANIE Z 
DYREKTOREM

INSTITUTO 
ISTRUCIONE 
SUPERIORE

„GALILEI-ARTIGLIO”



OKIEM TURYSTY

Jako, że Włochy znajdują się w czołówce najchętniej zwiedzanych państw 
świata, nauczyciele nie mogli nie odwiedzić najciekawszych miejsc Toskanii.

FLORENCJA                                                     PIZA



KRAJ MAKARONEM I OLIWĄ 
PŁYNĄCY

Włoska kuchnia to nie tylko pizza
i spaghetti bolognese…

Uczestnicy projektu przekonali się
o tym chętnie kosztując 
różnorodnych potraw.

Nauczyciele przekonali się o tym 
jak ważnym elementem każdego 
dnia jest dla prawdziwego Włocha 

jest odpowiednia celebracja 
posiłków.



Nasz pobyt we Włoszech został zorganizowany przez 
dwie szkoły techniczne z Viareggio.

Nauczyciele, którzy byli zaangażowani w organizację 
pobytu uczestników projektu zapewnili o gotowości do 
dalszej współpracy, co przekłada się na przygotowanie 

projektu strategicznego Erasmus + w kolejnych 
konkursach wniosków.
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