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   Zespół Szkół w Dubience to publiczna szkoła ponadpodstawowa, której 

głównym celem  jest  zwiększenie  jakości i atrakcyjności kształcenia, 

podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej, rozwijanie uzdolnień 

informatycznych, a także poszukiwanie nowych metod zwalczania ciągle 

istniejącego problemu przedwczesnego rezygnowania z edukacji szkolnej przez 

młodzież.                                           

Nasza szkoła realizuje te cele poprzez wzięcie udziału w projekcie 

realizowanym                       w ramach programu Erasmus+ akcji KA1 

“Mobilność kadry edukacji szkolnej                w obszarze edukacji szkolnej 

Śmiałym krokiem ku Europie.”  

Projekt ten realizowany w latach 2018-2020 podniósł jakość pracy szkoły                             

we wskazanych obszarach oraz pozwolił na rozpoczęcie współpracy 

międzynarodowej. 

 

 Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji 

szkolnej” mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej 

osiągniętą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, 

takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne 

kompetencje zawodowe. 
Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i 

innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co 

pozwala                                  na  osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest 

poprawa jakości pracy placówki w określonych obszarach wymagających zmian 

oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. 

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji 

szkolnej” pracownicy szkoły mogli uczestniczyć w następujących typach 

wyjazdów zagranicznych: 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment): działanie to 

pozwala nauczycielom lub innym pracownikom szkoły zajmującym się 

edukacją szkolną na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach 

partnerskich za granicą; 

 zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych 

pracowników zajmujących się edukacją szkolną; 



 obserwacja pracy (job shadowing): zapewnia nauczycielom, członkom 

kadry kierowniczej szkół lub innym pracownikom możliwość spędzenia 

pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej 

instytucji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej. 

Więcej szczegółowych informacji o Narodowych Agencjach Programu 

Erasmus+ można znaleźć pod adresem 

https://ec.europaeu/programmes/erasmus-plus/contact 

          W projekcie Śmiałym krokiem ku Europie wzięło udział 5 uczestników                         

z naszej szkoły, którzy na podstawie odpowiednich kryteriów zakwalifikowali 

się                          do udziału w programie. Byli to nauczyciele języków obcych  

oraz przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i mundurowo-sportowych. 

Nauczyciele ci charakteryzowali się dużym doświadczeniem zawodowym i 

pedagogicznym,                   a także ciągłym podnoszeniem kwalifikacji. 

Celem nadrzędnym projektu jest podejmowanie i rozpowszechnianie 

innowacyjnych metod nauczania, co wiąże się z doskonaleniem umiejętności 

komunikacyjnych w języku angielskim: 

- English for Teachers – Methodology and Language Development, 

- Blended Learning, 

- Discovering Renaissance Art in Florence & Social Media in the 

Classroom, 

- 21st century Teaching: competence based education, soft skills and 

creativity, 

- There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and 

Student Learning &Integrating Creativity and Innovation into Teaching, 

- Teacher Placement Plus. 

  Nowo poznane nowatorskie metody i techniki uczenia przedmiotów 

podniosą efektywność pracy w szkole oraz jej prestiż w środowisku. 

Członkowie rady pedagogicznej nawiążą międzynarodową  współpracę naszej 

szkoły                          ze szkołami z innych krajów, dzięki czemu zwiększy się 

zainteresowanie językiem oraz świadomość bycia Europejczykiem.  

Poznane metody i techniki przyczynią się również do podniesienia atrakcyjności 

zajęć,  a przez to zwiększy się chęć uczenia języka obcego. 

 

Rezultaty projektu to: 

- nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku angielskim,   

- zwiększenie kompetencji i jakości pracy nauczyciela, 

- poprawa frekwencji i przeciwdziałanie zjawisku porzucania edukacji, 

- rozwinięcie kompetencji informatycznych. 

 

            Równie ważnym rezultatem projektu jest nawiązanie kontaktów 

międzynarodowych, a następnie  kontynuacja  współpracy między szkołami                   

w ramach projektów z Akcji A2. To zaś przyczyni się do szerzenia postawy 

https://ec.europaeu/programmes/erasmus-plus/contact


otwartości, tolerancji i wizji społeczeństwa kosmopolitycznego, którą 

nauczyciele przekażą swoim uczniom. 

            Jednakże zakres oddziaływania projektu będzie znacznie większy, gdyż 

efekty pracy będą upowszechniane w szkole, środowisku lokalnym, krajowym                    

i międzynarodowym.   

Obszerne informacje o projekcie zamieszczane są na stronie  internetowej 

szkoły. 

 

Realizacja projektu była dla naszej szkoły ogromną szansą na podniesienie 

jakości pracy placówki. Przykładem jest m.in. dwutygodniowy kurs we 

Florencji Discovering Renaissance Art in Florence & Social Media in the 

Classroom, na którym były 2 nauczycielki z naszej szkoły. Poznały one lepiej to 

piękne włoskie miasto i obie polecają do obejrzenia następujące zabytki: 

KATEDRA SANTA MARIA DEL FIORE  

Jest to chyba najsławniejsza budowla we Florencji i jedna z większych 

chrześcijańskich budowli na świecie. Jej wnętrze ma długość 153 m, szerokość                 

w korpusie to 38 m, a wysokość ok. 90 m. To ona widnieje na wszystkich 

fotosach i jest znakiem rozpoznawczym Florencji. Zaprojektowana i budowana 

pod kierunkiem Filipa Brunelleschiego (1377-1446).  To w niej można zobaczyć 

między innymi Dantego i Trzy Królestwa – fresk autorstwa Domenico                              

di Michelino, czy Sąd Ostateczny Giorgio Vasariego.  

 



 

 

 

https://i2.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_2153.jpg


 

 

https://i1.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8035.jpg
https://i1.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8047.jpg


 

GALERIA UFFIZI 

Jedno z najstarszych muzeów w Europie, w którym znajdują się dzieła Michała 

Anioła, Leonarda da Vinci, Fra Filippo Lippiego czy Sandro Botticellego. 

Galeria Uffizi znajduje się na Piazza della Signoria. 

 

https://i0.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8013.jpg
https://i2.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8068.jpg


PONTE VECCHIO – CZYLI MOST ZŁOTNIKÓW 

Najstarszy i najsławniejszy w całej Florencji, który jako jedyny przetrwał II 

wojnę światową. W XIII w. handlowano tu głównie rybami i mięsem. Obecnie 

chyba najdroższy ze wszystkich mostów na świecie, ponieważ znajdują się tu 

tylko                     i wyłącznie kramy złotników i jubilerów. Szczególnie warto 

przejść się mostem późnym wieczorem, a nawet nocą. Most jest pusty, kramy 

pozamykane. Jest bardzo klimatycznie i można się trochę przenieść w czasie. 

 

 

https://i2.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_2298.jpg


 

PIAZZALE MICHELANGELO 

Jeden z najpiękniejszych placów w mieście. Najpiękniejszy, bo widok Piazzale 

Michelangelo oprócz wspaniałego placu do spacerowania, to przede wszystkim 

znakomity punkt widokowy, chyba najlepszy w całej Florencji. 

 

PALAZZO VECCHIO 

Pałac znajduje się na Piazza della Signoria. Niegdyś siedziba republiki 

florenckiej, w której mieszkał Kosma I Medyceusz, później ratusz miasta. Warto 

wejść na wieżę, bo widok jest podobno imponujący. 

https://i0.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_2040.jpg


PALLAZO PITTI 

Ten ogromny i na pierwszy rzut oka dość nieładny pałac znajduje się po drugiej 

stronie rzeki Arno, to w nim mieszkał sam Napoleon. Nieładny, ponieważ bryła 

jest po prostu duża, całkowicie odstająca od pozostałych florenckich dzieł 

sztuki. Warto jednak zajrzeć ze względu na przepiękne wnętrza, które kiedyś 

gościły pasjonatów mody. To tu odbywały się liczne pokazy mody, a Florencja 

była bardzo modowym miastem. Z dziedzińca pałacu przechodzi się do 

magicznie pięknych ogrodów Boboli, które zimą otwarte są tylko do godziny 

15:00! 

 

BASILICA SANTA MARIA NOVELLA 

Najprawdopodobniej najpiękniejszy kościół we Florencji. Wewnątrz sporo dzieł 

sztuki, min. freski: Sąd Ostateczny, Raj i Piekło, ale również brązowy krucyfiks 

Filippo Brunelleschiego, a nawet Lorenzo Ghibertiego i nagrobek Leonarda 

Dantego.  

https://i0.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2240.jpg


 

CO – ZDANIEM OBU NAUCZYCIELEK – TRZEBA KONIECZNIE 

ZROBIĆ PODCZAS POBYTU WE FLORENCJI: 

1. Zobaczyć wszystkie wyżej wymienione miejsca. 

2. Odwiedzić sklep Bartolucciego, gdzie można poznać historię Pinokia.  

 



 

 
3. Zjeść najwspanialsze lody we Florencji La Strega Nocciola, które można 

znaleźć po drugiej stronie rzeki Arno. 

 

 

4. Spacerować po wąskich uliczkach Florencji. 



 

5. Spacerować po tych samych uliczkach, poszukując fajnej trattorii z dobrą 

pizzą. Ale właściwie to nie ma tu niefajnych knajp, przy założeniu oczywiście, 

że nastawiamy się na pizzę i pastę, a nie schabowego. 

 

6. Spacerować po tych samych uliczkach w poszukiwaniu fajnych winiarni, 

oczywiście z opcją degustacji. 

https://i1.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_2034.jpg


 

 

8. Odwiedzić Santa Croce, czyli kościół św. Krzyża. Jeden z najważniejszych 

kościołów we Włoszech, a już na pewno w samej Florencji. To tu znajdują się 

nagrobki samego Dantego Alighieri, Michała Anioła, czy Galileusza.  Kościół 

zaś mieści się na Piazza Santa di Croce. 

https://i1.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_2105.jpg


 

9. Odwiedzić Dom Dantego Alighieri, gdzie obecnie mieści się muzeum. Tuż 

obok znajduje się mały kościółek Santa Margherita. To podobno tutaj Dante 

pierwszy raz ujrzał swoją ukochaną. 

 

10. Odwiedzić Mercato Centrale – miejski bazar ze świeżymi toskańskimi 

smakołykami na parterze, a na piętrze raj dla miłośników kulinarnych uciech – 

restauracje serwujące lokalne specjały. 

https://i2.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_2024.jpg
https://i1.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8171.jpg


 

12. Zjeść tradycyjną toskańską potrawę – LAMPREDOTTO, czyli flaczki                       

po toskańsku. Serwowane są na różne sposoby. Szczególnie polecane są panini 

con lampredotto, czyli kanapka na ciepło z flaczkami. Trzeba spróbować 

koniecznie! 

 

13. A jeśli marzymy o powrocie do Florencji, to koniecznie musimy 

odwiedzić MERCATO DEL PORCELLINO i pogłaskać po ryjku rzeźbę 

dzika. Taka legenda, więc nic dziwnego, że ryjek dzika jest całkowicie wytarty. 

https://i0.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8024.jpg
https://i0.wp.com/www.miejscaimiejscowki.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_2290.jpg


 
  

 

Główne cele projektu, które zostały w pełni zrealizowane, to: 

- podnoszenie znajomości języka nauczycieli niejęzykowców, 

- podniesienie umiejętności uczniów w zakresie języków obcych, 

- zwiększenie kompetencji i jakości pracy nauczyciela, 

- rozwinięcie programów nauczania, 

- wdrożenie nowych narzędzi i metod nauczania, 

- zmniejszenie zjawiska przedwczesnego przerywania i porzucania nauki, 

- rozwinięcie kompetencji informatycznych, 

- umiędzynarodowienie placówki. 

 

1.Poprzez udział w szkoleniach metodycznych  nauczyciele językowcy mogą 

empirycznie poznać nowoczesne formy i aktywizujące metody pracy, dzięki 

którym lekcja języka obcego stanie się jeszcze bardziej ciekawa i zajmująca. 

 

2. Szkolenia będą przeprowadzone przez native speakerów, którzy będą 

modelem do naśladowania wymowy, intonacji. Pokażą nam, jak używać języka 

w klasie i poza nią.   

 

3. Pobyt za granicą pozwoli również na komunikowanie się z trenerami, 

mieszkańcami danych krajów oraz innymi uczestnikami    w języku angielskim, 

co przyczyni się do lepszego poznania języka (szczególnie dla nauczycieli 

niejęzykowców, którzy po powrocie  również będą mogli przyjmować gości                        

z zagranicy AIESEC).   

 

4. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów nada pracy wymiar 

europejski. Poza tym udział w szkoleniu pozwoli na nawiązanie kontaktów                          



z międzynarodową kadrą nauczycielską, jak i instytucjami, co zaowocować 

może współpracą międzynarodową szkół, chociażby poprzez realizację 

wspólnych projektów i wymianę międzynarodową Akcja KA2. 

 

5. Zdobyta wiedza będzie przekazywana na lekcjach w formie autentycznych 

tekstów, obrazów, muzyki, historii, sztuki, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi,                     

co zachęci uczniów do pogłębiania wiadomości i skutkować będzie sukcesami                        

w konkursach przedmiotowych,  pomyślnie zdanym egzaminem maturalnym, 

przyrostem wiedzy i umiejętnościami językowymi. 

 

6.  Nowe formy pracy wzbogacone najnowszymi osiągnięciami 

technologicznymi zainteresują uczniów przedmiotem. Uczniowie z naszych 

szkół  będą mieli okazję uczestniczyć w projektach międzynarodowych, będą 

mogli wykorzystać znajomość języka  w kontaktach z uczniami z innych krajów. 

Będą mieli równe szanse rozwoju, takie  jak mają dzieci z terenów miejskich 

oraz dzieci całej Unii Europejskiej. Pozwoli to na wyrównywanie szans,  

uczniowie staną się bardziej tolerancyjni i otwarci na różnorodność kulturową. 

 

7. Udział w Programie ERASMUS+ to szansa na znalezienie pomysłów 

dotyczących poprawy frekwencji uczniów i kontynuowania przez nich nauki,                   

co pozwoli im na lepsze przygotowanie się do dorosłego życia. 

 

8. Doskonalenie zawodowe poza granicami kraju podkreśli europejski charakter 

placówki, która otwarta jest na różnorodne formy pracy i współpracy w 

dziedzinie nauczania języków obcych. Zdobywając wiedzę poza granicami kraju 

stajemy się  rzecznikami danego państwa, przekazując wiedzę o swoim państwie 

i narodzie, przyjmując z szacunkiem zwyczaje i tradycje innych narodów, ucząc 

się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur. 

 

9. Program szkolenia z pewnością obejmować będzie prezentację szkół i ich 

osiągnięć, co w przyszłości zaowocować może nawiązaniem współpracy 

pomiędzy nimi. Również prywatne kontakty nauczycieli w trakcie szkolenia lub 

po jego zakończeniu mogą przyczynić się do zawiązania współpracy pomiędzy 

placówkami. 

 

10. Kadra nauczycielska ma możliwość wymiany doświadczeń na najwyższym 

poziomie, korzystając z wiedzy liderów w tej dziedzinie, wymieniając się 

sprawdzonymi metodami i formami pracy, co pozwala wzbogacać warsztat 

nauczycielski. 

 

Dyrektor natomiast ma możliwość obserwacji innych metod zarządzania, 

porównywania i wdrażania ich w swojej placówce. 

 


