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YEStem kompetentny - zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 

W lipcu 2016r. w ramach projektu wyjechałam do Ratyzbony (Regensburg). 

Najważniejszym kryterium branym przeze mnie pod uwagę podczas wyboru państwa do którego 

chciałbym się wybrać na wymianę był język niemiecki.  

Jestem nauczycielem fizyki i matematyki od lat poszukuję programów, inspiracji  

i pomocy dydaktycznych na różnych edukacyjnych  portalach zagranicznych. 

Nie potrafię posługiwać się językiem angielskim. Bardzo to utrudniało mi tłumaczenie stron, a co 

za tym idzie pozyskiwanie potrzebnych informacji.  Poza tym uczniowie szkoły, w której pracuję 

biorą udział w międzynarodowych konkursach przedmiotowych (np. Odysseus), w których 

konieczna jest znajomość  języka obcego.   

Poprzez  udział w szkoleniu  uzyskałam certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie 

A1, a co za tym idzie zwiększyłam moje kompetencje komunikacyjne,  ułatwia mi to 

porozumiewanie się organizatorami oraz  innymi uczestnikami międzynarodowych konkursów. 

Podniesienia kompetencji językowych umożliwiło mi również sprawne poruszanie się po stronach  

i portalach w języku niemieckim. Potrafię w ten sposób wyszukać ciekawe materiały na lekcje 

matematyki i fizyki.  

Korzystanie z zagranicznych stron internetowych wpływa też na przyswajanie przez uczniów 

konkretnych zawrotów czy wyrazów obcojęzycznych, co wpływa pośrednio na naukę języka 

obcego. 

Udział w kursie językowym sprawił również, że poznałam nowe sposoby prowadzenia zajęć. 

Skutecznie wprowadzam je zarówno na lekcjach fizyki i matematyki.. 

Oprócz tego biorę czynny udział w realizację zadań całej grupy „ERAZMUS+”, są to m.in: 

1. Bieżąca ewaluacja działań zawartych we wniosku, pisanie raportów. 
2. Udział całej grupy w szkoleniach oraz spotkaniach w celu wymiany doświadczeń oraz 

trudności w realizacji zadań. 
3. Praca nad upowszechnianiem projektu ( na bieżąco) oraz pomoc w dokumentowaniem 

wszystkich działań związanych z upowszechnianiem. 
 

Reasumując mój udział w szkoleniu językowym był wspaniałą okazją do poprawy znajomości 

języka obcego, co wpłynęło nie tylko na mój własny rozwój osobisty ale również zwiększyło moje 

kompetencje zawodowe co  przełożyło się na styl prowadzenia własnych lekcji, a co za tym idzie 

wymierne korzyści dla uczniów szkoły. 

Mój udział w przedsięwzięciu jest najlepszym przykładem na to, że takie szkolenie ma duże 

znaczenie dla nauczycieli każdego przedmiotu. 

W przyszłości mam zamiar nawiązać kontakt z nauczycielami podobnych przedmiotów w celu 

wymiany doświadczeń.  


