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• Podniesienie znajomości języków obcych nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców oraz kadry 

zarządzającej szkoły. 

• Zastosowanie metody CLIL, wprowadzenie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, innowacyjnych 

i aktywizujących metod nauczania.

• Podniesienie umiejętności korzystania z innowacyjnych technologii cyfrowych niezbędnych do przetwarzania danych 

uczniów w chmurze, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, korzystania z aplikacji komputerowych oraz cyfrowej 

promocji szkoły w mediach społecznościowych 

• Zwiększenie zaangażowania kadry pedagogicznej w europejskie programy mobilnościowe.

• Nadanie szkole europejskiego wymiaru poprzez podniesienie wiedzy na temat dziedzictwa europejskiego, wspólnej 

historii i kultury.

• Współtworzenie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego poprzez implementowanie projektów mobilnościowych. 

Nabycie umiejętności w pisaniu programów dotyczących mobilności edukacyjnych młodzieży i działań związanych 

ze współpraca międzynarodową obejmują nawiązanie współpracy z placówkami szkolenia zawodowego 

i przedsiębiorcami branży gastronomicznej w szczególności z rejonu Morza Śródziemnego.



• 5 n-li zawodowych uczestniczyło w Kursie gastronomii w szkole Jump Gioventu in riSalto, Włochy.

Kurs obejmował: lekcje gotowania z szefami kuchni, producentami pizzy i świeżego makaronu, wizyty 

u lokalnych piekarzy, ćwiczenia z wypieku świeżego chleba. 

Wizyty u lokalnych producentów wina i oliwy, rolników i na targowiskach świeżych owoców i warzyw. 

Wizyta w lokalnych szkołach, zajęcia z uczniami i nauczycielami, warsztaty w profesjonalnej kuchni 

współpracujące z kucharzami pracującymi w szkolnych piwnicach, warsztaty na temat zasad żywienia. 

Wizyty w lokalnym ogródku warzywnym z włoskimi owocami i warzywami, warsztaty w "domowych 

restauracjach", warsztaty z działalności małej gastronomii w zakresie sposobu pracy młodych ludzi 

i szefów kuchni lokalnym. 

• 2 n-li szkoły uczestniczyło w Kursie projektowania projektów. 

Kurs obejmował: planowanie projektu, organizację i zarządzanie projektem, promocję i organizację pracy 

zespołu, planowanie i zarządzanie spotkaniami projektowymi, zarządzanie administracyjne i finansowe, 

przygotowanie regulaminu rekrutacji, sposoby mierzenia postępu, przyrostu wiedzy, zapewnianie 

standardów jakości i wsparcia uczestnikom, monitorowanie i mentoring.



• 5 n-li ogólnokształcących uczestniczyło w Kursie TICO Training.

Kurs obejmował: zapoznanie poprzez edukację nieformalną z głównymi europejskimi wytycznymi na temat 

stworzenia zespołu Europejskich Innowacyjnych Nauczycieli biorących udział w szkoleniu do wspólnej pracy 

w przyszłości - teambuilding, ICT w edukacji, tworzenie wideo, bloga, prezentacji dynamicznych, grafiki, 

infografiki, webdesign, metody ewaluacji z edukacją pozaformalną i edukacją na świeżym powietrzu, 

podnoszenie świadomości nauczycieli o ich kluczowej roli w edukacji, wzmacnianie poczucia własnej 

wartości, samoświadomości, entuzjazmu, ducha inicjatywy, rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych, 

eksplorowanie rynku pracy na poziomie globalnym, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych.

• 3 n-li języków obcych  uczestniczyło w Kursie Metodycznym.

Kurs obejmował: zajęcia poprawiające akcent i wymowę, wykłady na temat języka formalnego, 

słowotwórstwa, zwrotów idiomatycznych, przegląd najnowszych publikacji i czasopism poruszających 

bieżące wydarzenia społeczno-kulturalne, zapoznanie się z innowacjami metodycznymi kładącymi nacisk 

na komunikację i metody aktywizujące.



Sprachcaffe Languages Plus , Malta

Cuyura e Dintorni in Martina Franca , Włochy



Szkolenia pod okiem szefów kuchni 
w profesjonalnych restauracjach

Przygotowanie tradycyjnych, włoskich 
ciasteczek kruchych z regionu Apulia

Przygotowanie tradycyjnego 
włoskiego makaronu na lasagne



Uczestnicy kursu na zakończenie praktyk 
w restauracji Luba Bistrot w Martina Franca

Wspólny lunch na koniec pracy z właścicielami 
restauracji Villa Beco w Martina Franca



Regionalna potrawa z południa Włoch -Fave
plus contorini puree z ziemniaków o bobu 
podane z warzywami i grzankami

Regionalna potrawa 
zapiekanka z ryżu, 
ziemniaków, krewetek 
i pomidorów





Maltańska szkoła Sprachcaffe - ideą tego miejsca, położonego w miejscowości 
Pembroke na Malcie, jest nauka języka obcego nie tylko w tradycyjny sposób 
na zajęciach, ale także w czasie wolnym.



Uczestnicy mobilności na Malcie wraz uczestnikami z innych krajów.



Zajęcia językowe w szkole Sprachcaffe Malta dały mi możliwość 
wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, podniesienia 
własnych kompetencji językowych, ale również zaprezentowanie 
i wykorzystanie kompetencji związanych z ICT w edukacji. Zajęcia 
odbywały się w małych, międzynarodowych grupach. Bardzo 
dużą zaletą nauki języka w Sprachcaffe jest nieograniczanie się 
tylko do zajęć w salach, ale również kontynuowania jej w czasie 
wolnym, podczas tzw. edukacji pozaformalnej i edukacji na 
świeżym powietrzu.



Glenn – prowadzący zajęcia 
w naszej grupie, pokazał mi 
wiele sposobów na 
sprawdzenie i utrwalenie 
wiedzy ucznia, bez 
stresującego, na szczęście 
odchodzącego już do lamusa 
słynnego i bardzo popularnego 
za moich uczniowskich czasów 
„odpytywania przy tablicy.”

Prowadzący zajęcia Mark z Walii dobierał różną tematykę zajęć, 
by każdy z uczestników mógł brać udział w rozmowie. W 
rezultacie każdy miał szansę wypowiedzieć się i odnieść 
tematycznie do własnych doświadczeń, tradycji w swoim kraju, 
uwarunkowań politycznych i gospodarczych.

Tematyka zajęć w Sprachcaffe dopasowana jest do grupy 
wiekowej i zawodowej, dlatego ucieszyło mnie, że na jednych 

z zajęć rozmawialiśmy na temat umiejętności i kompetencji 
pożądanych obecnie na rynku pracy. Edukacja to ogromny 

obszar, który stale się rozwija, stąd oczekiwania wobec 
nauczycieli, którzy chcą pracować z młodzieżą się zmieniają.

Współpracowałyśmy w międzynarodowej grupie 
nauczycieli i pracowników różnych organizacji 

pozyskujących fundusze unijne. Doskonaliłyśmy 
umiejętności procesu aplikacyjnego, interpretacji 

zaproszenia do składania wniosków. Wypełniałyśmy 
formularz aplikacyjny. Uzyskałyśmy instrukcje 

dotyczące zarządzania aspektami finansowymi, 
budżetowymi i umownymi. Najważniejszym aspektem 

mobilności było dzielenie się dobrymi praktykami.



Malta to „europejskie Hollywood” zachwyci swoją 
różnorodnością i widokami każdego kinomana. „Gra o Tron”, 
„Jurajski Park”, czy „Popeye” to nieliczne przykłady produkcji 
tworzonych na Malcie.



W szkole Sprachcaffe podniosłem swoje kompetencje językowe 
i komunikacyjne a zdobytą wiedzę na pewno wykorzystam na 
własnych lekcjach.

Podsumowując, uważam pobyt na kursie 
językowym w ramach projektu „Uniwersalny 
nauczyciel” za niezwykle owocny. Nabyte 
doświadczenia, zarówno kulturowe, 
językowe jak i społeczne postaram się 
wykorzystać w przyszłości w pracy
z młodzieżą.

Efektem naszej mobilności 
jest opracowanie projektu 

na mobilność dla młodzieży.

Dzięki mobilności mieliśmy 
możliwość zdobycia 
umiejętności sporządzania 
potraw z wykorzystaniem 
lokalnych surowców, pracując 
z miejscowymi szefami kuchni.

Podsumowując, ze swojego pobytu na Malcie przywiozłam wiele cennych nabytków: 
odświeżoną wiedzę o tym, jak nauka wygląda z perspektywy ucznia, mnogość zadań
i technik do pracy na zajęciach (w tym wiele związanych z wykorzystaniem technologii 
informacyjnej). Na pewno tę wiedzę i nowe umiejętności wykorzystam w swojej pracy.

W szkole Sprachcaffe poznałam wiele 
fantastycznych i ciekawych osób z różnych 

krajów, a zdobytą wiedzę na pewno 
wykorzystam na własnych lekcjach.

Dzięki wymianie doświadczeń z innymi 
uczestnikami zajęć, widzę potrzebę edukacji 

przez całe życie, jak również włączania nowych 
innowacji w proces kształcenia młodych 
pokoleń z wykorzystaniem najnowszych 

osiągnięć technologii (ICT). W swojej 
codziennej pracy zawodowej będę się starał 

wprowadzać i rozwijać zagadnienia omawiane 
podczas pobytu na Malcie w ramach 

programu Erasmus.



Erasmus+ to przygoda połączona z nabywaniem 

nowych umiejętności i wymianie doświadczeń w gronie 
ciekawych osób
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