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Jestem nauczycielem informatyki oraz zajęć technicznych. Realizacja projektu w moim 

przypadku odbywała się na kilku płaszczyznach. Jednym z etapów było przygotowanie się do 

wyjazdu i uczestnictwo w indywidualnych zajęciach z nauki języka angielskiego, aby być lepiej 

przygotowanym do mobilności na Malcie. Drugim była pomoc w opracowaniu pod kątem 

informatycznym różnych dokumentów, zamieszczaniu na stronie internetowej szkoły, jak 

również na szkolnym facebooku informacji dotyczących mobilności oraz projektowi 

Erasmus+.  

Realizacja moich zadań to przede wszystkim tworzenie różnych graficznych projektów typu 

baner (roll-up), zawieszki na drzwi, przygotowanie prezentacji ze zdjęciami wszystkich 

uczestników, pomoc innym uczestnikom w rozwiązywaniu problemów informatycznych, 

drukowanie materiałów związanych z projektem Erasmus+, zamieszczanie tych informacji na 

stronie internetowej szkoły, facebooku szkolnym, robienie zdjęć, doradztwo w zakupie 

urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu, zachęcanie innych uczestników podczas 

mobilności do udziału w tworzeniu projektów na platformie eTwining. Pomagałem w 

Maratonie Języków Obcych, uczestniczyłem i przygotowywałem Dzień liczby Pi, prowadziłem 

zajęcia w Europejskim Klubie Malucha. Zajęcia dotyczyły Malty kraju, w którym byłem na 

dwutygodniowym kursie. Przedstawiałem kraj wprowadzając język angielski. Mobilność na 

pewno mi pomogła, wykorzystuję język angielski nie tylko podczas swoich prywatnych 

wyjazdów, ale również z racji tego, iż uczę informatyki, a w tym przedmiocie dużo informacji, 

poleceń jest w języku angielskim. Wprowadzam je również na zajęciach z informatyki w 

klasach technikum informatycznego. Z moją gimnazjalną grupą projektową stworzyliśmy 

projekt, gdzie przedstawiamy zagadnienia informatyczne, budowy komputera w różnych 

językach. Oczywiście w języku angielskim jak również: niemieckim, hiszpańskim, francuskim 

czyli wszystkie języki, w których odbywała się mobilność. Po przyjeździe z mobilności od 

września uczestniczę dalej, już indywidualnie w zajęciach w prywatnej szkole językowej, gdzie 

uczę się w dalszym ciągu języka angielskiego obecnie jestem na poziomie A2. Jestem 



nauczycielem również w innej szkole. Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami gimnazjalnymi, 

gdzie zarówno z nauczycielami dzieliłem się wiedzą zdobytą podczas mojej mobilności na 

Malcie, jak również z uczniami na zajęciach przestawiam im kulturę z Malty wprowadzając 

również elementy języka angielskiego. Projekt Erasmus w którym uczestniczę dał mi przede 

wszystkim możliwość przełamania tego kontaktu z drugim człowiekiem w moim przypadku z 

uczniami w mówieniu w języku angielskim, gdzie miałem wcześniej duże obawy gdyż 

uważałem że uczniowie lepiej znają ten język niż ja. 

 


