
Międzynarodowa 
mobilność kadry 
edukacji szkolnej

Zespół Szkół Gastronomicznych
w Łodzi



„NOWOCZESNY NAUCZYCIEL”

nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061956

realizowany od 01.10.2019r. do 30.04.2022r.

„DYNAMICZNY NAUCZYCIEL"

nr umowy POWERSE-2020-1-PL01-KA101-078973 

realizowany od 01.10.2020r. do 31.03.2022r.



:

Projekty Nowoczesny nauczyciel i Dynamiczny nauczyciel miały na celu
poprawę poziomu oraz jakości pracy szkoły poprzez:

• Podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych kadry szkolnej

• Poznanie nowatorskich, aktywizujących metod nauczania

• Nadanie placówce europejskiego wymiaru poprzez stosowanie innowacyjnych
metod zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej

• Rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT, stosowanie na lekcjach nowoczesnych
narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnej



:
• 2 nauczycieli języka angielskiego
• 2 nauczycieli kadry zarządzającej
• 3 nauczycieli przedmiotów        

zawodowych gastronomicznych
• 3 nauczycieli matematyki
• 1 nauczyciel fizyki
• 2 nauczycieli WF
• 2 nauczycieli języka polskiego
• 1 nauczyciel biologii
• 1 nauczyciel historii i WOS
• 1 pedagog szkolny

W projekcie
„Nowoczesny 

nauczyciel”
wzięło udział 18 osób

(kurs trwał 2 tygodnie)



:

W projekcie
„Dynamiczny nauczyciel”
wzięło udział 17 osób

(kurs trwał 2 tygodnie)

• 3 nauczycieli języka angielskiego

• 2 nauczycieli przedsiębiorczości

• 2 nauczycieli kadry zarządzającej

• 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych 
gastronomicznych

• 1 nauczyciel matematyki

• 1 nauczyciel informatyki

• 1 nauczyciel chemii

• 2 nauczycieli WF

• 1 nauczyciel języka polskiego

• 1 nauczyciel biologii

• 1 nauczyciel historii i WOS

• 1 nauczyciel plastyki











:

Nauczyciele języka angielskiego:

✓udoskonalili metody nauczania, akcent, wymowę, znajomość zwrotów 
idiomatycznych 

✓zaczęli stosować blended learning 

✓wprowadzili nowości w zakresie ćwiczeń leksykalno – gramatycznych

✓unowocześnili aktywizujące metody nauczania 

✓uatrakcyjnili lekcje ćwiczeniami interaktywnymi związek języka z kulturą i 
tożsamością narodową 



:

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

❑podnieśli znajomość języka angielskiego 

❑nabyli umiejętności nauczania z elementami CLIL (Content and 
Language Integrated Learning)

❑poznali kluczowe zasady CLIL i edukacji dwujęzycznej 

❑podnieśli kompetencje językowe w celu rozszerzenia słownictwa 
przedmiotowego w języku angielskim



:
Kadra zarządzająca:
❖ nabyła  umiejętność tworzenia nowoczesnego modelu zarządzania 

placówką edukacyjną 

❖ poznała nowoczesne metody pracy oraz motywowania i oceniania 
pracowników 

❖ uzyskała możliwość wdrażania dobrych praktyk do systemu nauczania w 
szkole 

❖ nawiązała kontakty z zawodowe z nauczycielami z innych krajów UE, 
motywując kadrę do podejmowania inicjatyw związanych z mobilnością 
edukacyjną



:

• Łatwe nawiązywanie 
kontaktów w grupie 
wielokulturowej, 
odnajdywanie się w nowym 
środowisku

• Dzielenie się doświadczeniem 
z nauczycielami z całego 
świata



• Pokonywanie 
barier kulturowych, 
nauka tolerancji i 
otwartości na 
innych ludzi



:

• Rozwijanie kreatywności i innowacyjności

• Zainteresowanie nauką i samorozwojem



• Doskonalenie 
umiejętności 
zarządzania sobą w 
czasie





„Atmosfera była sympatyczna, nie czuło 
się różnicy pokoleniowej, ani kulturowej, 
wszyscy byli siebie bardzo ciekawi. 
Nawiązałam bliskie relacje z Japonkami i 
Słowaczkami, nadal utrzymujemy 
kontakt.” 

„Znajomość języka wykorzystam do 
wyszukiwania na lekcje materiałów ze 
źródeł, z których wcześniej nie 
korzystałam.”



„Udział w mobilności tak dużej grupy
nauczycieli był dla nas okazją do
integracji, nawiązania relacji, które są
niezbędne do tworzenia pozytywnej
atmosfery w pracy.”



I teraz jesteśmy nie tylko Radą
Pedagogiczną, jesteśmy

the best friends!



„Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych 
legendach, sławnych osobach świata muzyki, 
kultury i sportu oraz kobietach, które 
odegrały ważną rolę w historii (…).”     



„Wiedzę z zakresu odżywiania się
lokalnej społeczności wykorzystam na lekcjach
dotyczących zwyczajów żywieniowych, błędów
żywieniowych i ich konsekwencji zdrowotnych,
społecznych, ekonomicznych.”



„Zwiększyła się moja świadomość 
oddziaływania języka na innych ludzi oraz 
używania go w sposób pozytywny i 
odpowiedzialny społecznie z uwzględnieniem 
różnic kulturowych.”



„Nie bez powodu Malta jest nazywana europejskim
Hollywood, kręcono tu mnóstwo filmów i seriali: Gra o
tron, Gladiator, Troja, Agora czy Assassin’s Creed.”

„Znajomość tych miejsc jest
potrzebna przy analizie porównawczej
różnych tekstów kultury: literatury, filmów,
seriali, gier – służy to również znalezieniu
płaszczyzny porozumienia z uczniami.”



„Ciekawe zajęcia, dotyczące zagadnień  związanych z coachingiem i mentoringiem. 
Uczestnicy pochodzili z całego świata: Japonii, Chin, Arabii Saudyjskiej, Tajwanu, 
Turkmenistanu, Włoch.” 

„Cennym doświadczeniem była możliwość szlifowania brytyjskiej wymowy i 
akcentu oraz poznawania smaczków językowych na zajęciach z idiomów.”



„Dzięki udziałowi w projektach 
wykorzystam zasoby anglojęzyczne 
na lekcjach biologii.”

„Oprócz nabycia umiejętności 
komunikacji w języku angielskim, miałam 
możliwość integracji z innymi  
uczestnikami kursu, podczas wycieczek, 
organizowanych przez szkoły językowe.”



Erasmus+ to nowe 

kontakty, bliskie relacje  

oraz duża dawka wiedzy 

i fascynującej przygody. 


