
MOBLINOŚĆ NAUCZYCIELI I NABYCIE NOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI 

 SZANSĄ NA ROZWÓJ SZKOŁY 



W wyniku rekrutacji w szkoleniu 

uczestniczyli : 

 Małgorzata Kosowska - Łataś 

 Marzena Koniusz 

 Ewa Fornalik 

 Janina Gasik 

 Ewelina Dewerenda 

 Joanna Wyjadłowska 

 Anna Krawiec 

 Barbara Kowalik 

 Aneta Irla – Ubik 

 

 Jarosław Kornafel 

 Jakub Staroń 

 Justyna Pisarska 

 Elżbieta Kowalska 

 Beata Witecka 

 Agnieszka Olszowy 

 Magdalena Jajkiewicz 

 Henryka Ferensowicz 

 Joanna Pojawa 



DRUGA MOBLINOŚĆ BYŁA REALIZOWANA  

od 13 do 17 lipca 2015 r   w Paryżu  

w  szkole l'Ecole ELFE.  



Udział w kursie  szkoleniowym we Francji 

przyczyni się do wzbogacenia  warsztatu 

pracy nauczycieli o:   

 umiejętność posługiwania się nowymi technologiami 

 wykorzystanie  nowych technologii   w pracy - tworzenie 

lekcji e-learningowych i oferty kursów na odległość.  



                          Gotowi do wyjazdu – 

                             Sosnowiec 11.07.2015 



   Mimo wyczerpującej podróży uśmiech gościł nie tylko na 

twarzy Pani Dyrektor… 

   Podróż… 



                           Pozostali uczestnicy szkolenia 

                           też bardzo zadowoleni… 



Po długiej podróży grupa 

dotarła na miejsce 

Zakwaterowanie w hotelu 

Widok na XIX dzielnicę w 
Paryżu 



Pierwsze francuskie śniadanie 

za nami..                            

Po zjedzeniu smacznego śniadania w hotelu 

udajemy się na zajęcia 



W Elfe 

Na pierwszych zajęciach przywitał nas 

Dyrektor szkoły 
Zdobywaliśmy wiedzę na temat zdalnego nauczania 

i platformy Moodle 



Czas na posiłek 

Domowe posiłki przygotowywano dla Nas 
 w restauracji Kelly w centrum Paryża 

Widać, że posiłki były smaczne …a wszyscy 
bardzo głodni po wyczerpującej edukacji 



Po obfitym posiłku wskazany jest ruch…może być uliczkami 

pięknego Paryża po kolejną „porcję” wiedzy 

    Pomiędzy zajęciami… 



 

Wieża została 

otwarta 

 31 marca 1889 r 

 
Budowla pochłonęła: 

 18 tysięcy metalowych części 

  2,5 miliona nitów,  

 9 tysięcy ton żelaza,  

 300 metrów wysokości. 

Przed nami symbol Paryża 



Czas wolny… 

Zwiedzamy najciekawsze miejsca Paryża  – nie straszne 

nam były długie kolejki do wjazdu na wieżę 



Z wysokości 324 m…  

Podziwiamy panoramę miasta-  

ten widok z wieży zza krat to tylko dla bezpieczeństwa 

zwiedzających 



Widok zapierający dech… 

Patrząc z góry wspólnie ustalaliśmy kolejne cele 
zwiedzania 



W drodze na zajęcia… 

Mieliśmy okazję zobaczyć próbę generalną przed defiladą 

z okazji Święta Niepodległości Francji 



Najszybciej na zajęcia 

docieraliśmy metrem 

Przy zakupie biletów przydatna okazała się być 
znajomość języków obcych 

Nazwa naszej stacji szybko zapadła w pamięci – po 
prostu „osz” 



  

14 lipca 2015r – 

Francuzi świętują a 

nasza grupa zwarta 

 i gotowa do pracy 

Przed wejściem do szkoły 
W oczekiwaniu na  zajęcia 



 Poznajemy tajniki Platformy Moodle 

Kolejny dzień pracy  



Po zajęciach atmosfera 

Święta Niepodległości 

udzieliła się również naszej 

grupie 

W oczekiwaniu na fajerwerki 

„Miejscówki” 

zajęte  



Finał Święta Niepodległości 

Warto było czekać z 

500 tysięcznym 

tłumem 



Kolejny dzień pracy  

PORT W VIAREGGIO 

Każdy uczestnik przygotowuje własną lekcję  

e-learningową 

 



 Upalne popołudnia przerywaliśmy schładzaniem się pod kurtynami wodnymi  

 Codziennie mijaliśmy urokliwe  

Centrum Pompidou  

W drodze do szkoły  



Ciekawostki „NAJ”  Paryża 

Najstarsza uczelnia- Sorbona 

założona w 1253r 
Najwęższa 

kamienica  Najwęższa uliczka 



Ale warto było czekać… 

Katedra  Notre Dame 

„Śladami Dzwonnika….w dość długiej kolejce”  



     Nad Sekwaną  

                                

                                   Grupa zwarta i gotowa w drodze na zajęcia 



                                 16 lipca 2015r 

                                   kolejny pracowity dzień  

poznajemy kolejne tajniki platformy Moodle 



    Ambasada RP  

   w Paryżu  



                   Z wizytą u konsula RP 



                      Kolejne niezapomniane chwile 

                       w Zgromadzeniu Narodowym 

Reprezentacyjne miejsce pracy 

Prezydenta Francji  



                             Zgromadzenie Narodowe 

Korytarzami Zgromadzenia Narodowego  

w drodze na obrady francuskiego parlamentu  



                              Kolejna porcja wiedzy 

                              historycznej w Wersalu 



                          Rejs po Sekwanie 

Paryskie zabytki w „pigułce” – podczas 

wieczornego rejsu  



     W Wersalu… 

kryształowe żyrandole i „chyba” wygodne 

królewskie łoża… 



                  „Polscy artyści”  

                    na wzgórzu MontMartre  

                           Wzgórzu Męczenników 

 Za bazyliką można spotkać wielu artystów – w tym 

polskich malarzy 



                                  Widok z dziedzińca 

                                  Bazyliki Sacré-Cœur 

Zabytki Paryża z innej perspektywy…  



                               Widok „spod Łuku” i  

                            „z” Łuku Triumfalnego 

Nowy image Łuku Triumfalnego w dzielnicy La Défense 

 zwanej „dzielnicą samobójców” 

     



                             „Bombowe zdjęcie” w Luwrze 

W napięciu czekamy na odwołanie  

ogłoszonego alarmu pożarowego… 



                                    Efekt końcowy osiągnięty 

             

Każdy uczestnik prezentuje własną lekcję na Platformie Moodle 



                                 Zakończenie stażu 

Uskrzydleni, pełni wrażeń  

i nowej wiedzy wracamy do 

kraju…. 



Efekty odbytego stażu: 

 nabycie nowych umiejętności i uatrakcyjnienie 

prowadzonych zajęć, 

 wspaniała praca zespołowa, 

 nowoczesne sposoby komunikowania się i kształcenia 

na odległość, 

 rozwój kulturowy i językowy. 

 




