
Doświadczenia, refleksje, praktyka

Szkolenie w Vasto



Integracja na lotnisku ☺



Grande Cinque na włoskiej ziemi…..



Pierwszy posiłek na obczyźnie☺



Vasto Marina – nasza kwatera ☺



Na powitanie Primavera



Powitanie morza ☺



Vasto Marina



Vasto Marina przed sezonem….



Szkolenie



5 celów UE do 2020



Cel dla Edukacji

EUROPA 2020 
WZYWA..

•Aby podnieść 
poziom nauczania

•Zredukować 
wczesne 
opuszczanie szkoły 
przez uczniów

•Zwiększyć liczbę 
osób z wyższym 
wykształceniem



Uczymy się najlepiej…..

Gdy jesteśmy:

• Motywowani

•Docenieni

•Znamy zasady

•Jesteśmy partnerami

•Bierzemy odpowiedzialność



Faktory: c i h

Faktor „h” to ludzkie 
zaangażowanie, które jest 
podstawą uczestnictwa z 
innymi.

To wymaga od nas 
umiejętności miękkich, w 
tym faktora „c” czyli 
komunikacji 
interpersonalnej.



4 drogi/sposoby uczenia się

1. Doświadczenia, 
które są 
wyzwaniem.

2. Możliwości 
praktykowania.

3. Kreatywna 
rozmowa.

4. Czas na refleksje.



Sketching

Sketchnoting inaczej 
sketchnotowanie to graficzne 
przedstawienie notatek, z 
wykorzystaniem dużej ilości 
elementów wizualnych. Dzięki 
temu notatki są bardziej 
interesujące, przyjemniejsze 
dla oka i sprzyjają: koncentracji, 
stopniowi zrozumienia i 
zapamiętywania oraz dają 
możliwość szybkiego 
odświeżenia zdobytych 
informacji.



Jak działa umysł?

•Lepiej zapamiętujemy 
obrazy

•Pamiętamy lepiej całość 
niż szczegóły

•Potrzebujemy snu aby 
pamiętać

•Uczymy się ucząc innych

•Uczymy się lepiej 
nowych informacji, gdy są 
przeplatane



Aplikacje i strony www.

⚫ www.thinglink.com

⚫ www.schetchup

⚫ App in cube

⚫ Atube Catcher

⚫ Youtube Downloader

⚫ TED Talks

http://www.thinglink.com/


Prakyka☺



Nauka jest procesem 

emocjonalnym



Efekt ☺



Podsumowanie
Komunikacja międzyludzka:

• nauka komunikacji werbalnej

• rozpoznawanie mowy 
niewerbalnej

• aktywne słuchanie

• zaufanie i wrażliwość w 
komunikacji

• bycie empatycznym

• wzajemność i kreatywność w 
informacjach zwrotnych

• sprzyjające warunki

• wykorzystanie multimediów



Zajęcia na plaży- balans na tratwie



Klasa jak z obrazka……



Efekty pracy



Przyjemność uczenia ☺



Nasz projekt a klasa kopenhadzka

My Kopenhaga



Wizyta w szkole



Technikum w Termoli: nawigacyjne, 
logistyczne i budowlane







Drużyna międzynarodowa



Sport to zdrowie



Nasza klasa…..



Wynalazca

Ugo Tiberio –

inżynier, współtwórca 
radaru, związany z 
Termoli







Wycieczki



Vasto







Pescara





Neapol





Pompeje









Sorrento





Rzym 



Forum Romanum



Piazza Navona



Nad Tybrem…..



Efekty



Ania

Czego się nauczyłam i co wykorzystuję……………



Wyjazd do Włoch był dla mnie przygodą.
Przygodą w obcą kulturę, język, ludzi, którzy stali się mi bliżsi,
cudowni.
Odkryłam na nowo również tych, których znam od 25 lat.
Same podróże dają nawiew dużego haustu świeżego powietrza
w moje życie.



A szkolenie dodało rumieńców również pracy zawodowej.
Nowe spojrzenie na kontakt z uczniem, jak również odnowiona energia
do egzystencji tu i teraz.
Szkolenie uzmysłowiło mi jeszcze bardziej potrzebę motywowania 
uczniów; poprzez docenianie, jak ważna jest komunikacja 
interpersonalna, umiejętność słuchania i rozmowy.
Jedną z najlepszych metod uczenia się jest uczenie innych - więc tym 
chętniej będę angażować uczniów zdolnych do pomocy słabszym i tym, 
którzy potrzebują więcej czasu na opanowanie
jakiejś umiejętności.

ŚCISKAM WAS I DZIĘKUJĘ ZA CUDOWNY CZAS.



Ewa

Czego się nauczyłam i co wykorzystuję…..



Kurs mi pomógł:

 wspólne doświadczenie warsztatowe pozwoliło się zintegrować i 
nawiązać współpracę

 dzięki współpracy i konfrontacji z innymi poznałam moje mocne i 
słabe strony

 zrozumienie,, kompetencji miękkich"- asertywność, odporność na 
stres, praca w grupie

 poszerzona baza znajomości (także nieformalnych)

 nowe sytuacje, nowe smaki, nowe zapachy, nowe znajomości- tego 
nikt mi nie zabierze



Nauczyłam się:

 angażować pojedynczego ucznia w proces nauczania

 zmieniam strukturę lekcji-więcej zajęć grupowych

 pracować z mottem „wyróżnij się z tłumu” 🙌



Jurek

Czego się nauczyłem i co wykorzystuję………….



Poznałem:
- wpływ mediów elektronicznych  na ich użytkowników / stają się 
jednym z najważniejszych sposobów komunikacji,  mają wpływ na 
relacje interpersonalne, zmieniają człowieka/                                                                                
- media elektroniczne a szkoła / zdemokratyzowały relacje: nauczyciel-
uczeń, mają wpływ na zmianę roli i zadań nauczyciela, wymuszają ich 
zastosowanie w pracy nauczyciela, zmieniają model edukacji i jej 
zadania/



Korzystam:
Nauczyciel stanie się niezbędny, gdy oprócz dostarczania wiedzy,  
kształtować będzie tzw. umiejętności miękkie albo inaczej umiejętności 
interpersonalne, czyli takie, które wykorzystujemy w relacjach z innymi 
ludźmi/nawiązywanie kontaktu z innymi, umiejętność uważnego 
słuchania i przekazywania informacji, rozwiązywania konfliktów, pracy 
zespołowej, asertywności, empatii itp./
Czy mogą mu w tym pomóc media elektroniczne?
Tak, bo media elektroniczne to sposób komunikacji.
Tak, bo  media elektroniczne to szybka informacja zwrotna.
Tak, bo media elektroniczne  to nie tylko słowo, to również obraz, 
dźwięk, muzyka.



Kasia

Czego się nauczyłam i co wykorzystuję…………..



Szkolenie we Włoszech uświadomiło mi, przede wszystkim:
- że jeśli chcemy osiągnąć zamierzony cel, wykonać zadanie musimy
współpracować w grupie, dyskutować, wymieniać poglądy i brać
odpowiedzialność za powierzone zadanie.
- Każdy musi jednakowo zaangażować się w pracę, każdy musi być
kreatywny, gdyż mamy różne doświadczenia i pomysły i wspólnie
możemy dużo osiągnąć.
- Bardzo ważna jest atmosfera w jakiej pracujemy, miły klimat,
przyjemne otoczenie, przestrzeganie ustalonych zasad i porządku, fair
play.



Dla mnie osobiście priorytetem jest:
- motywowanie ucznia poprzez docenianie,
- chwalenie nawet małych postępów,
-stosowanie aktywnych metod,
-dążenie do współpracy w grupie,
- tolerancja dla słabszych oraz empatia i właśnie to szkolenie pokazało
mi, że jest to niezbędne .
Poza tym stosowanie nowoczesnych technologii w połączeniu z innymi
metodami pracy,
- przeplatanie różnych metod pracy , różnorodność oraz czas na refleksję
i przemyślenia
-metapozycja jest najlepszą drogą do osiągnięcia celu.



Ola

Czego się nauczyłam i co wykorzystuję……………



Nauczyłam się, że
- relacje interpersonalne, są ważniejsze od przekazywania wiedzy,
-dobra atmosfera miedzy ludźmi stwarza team i niemożliwe staje się 
możliwe,
- technologia jest dobra, gdy służy człowiekowi i przedstawiciele UE 
zdają sobie sprawę, że faktor „h” i „c” dopiero w połączeniu z 
technologiami informacyjnymi może sprzyjać człowiekowi i jego 
edukacji,
-odkryłam na nowo - jak ważna jest kooperacja, możliwość 
uczestniczenia w całości, jaką daje satysfakcję i synergię oraz poczucie 
wspólnoty,
- współpraca nie zawsze jest łatwa, ale jest możliwa i czasem trzeba z 
sobą „eksperymentować”, aby znaleźć język porozumienia
- każdy człowiek jest wyjątkowy i wyjątkowa jest jego historia



Wdrażam:
- więcej przekazów multimedialnych w pracy
- bycie bardziej otwartą na tożsamość drugiego człowieka i dawanie mu 
jeszcze większej przestrzeni
-głębszą świadomość, że to co wysyłamy do innych do nas wraca
-uświadomienie wzajemnego uczenia się
- wzbudzanie emocji i nadawanie znaczeń, które towarzyszą uczeniu się



Na zakończenie Nasza myśl 

przewodnia:

”All you need is love…..”

Grazie ☺

GC


