
“DWUJĘZYCZNOŚĆ W I LO 
PRZYSZŁOŚCIĄ UCZNIÓW I 

NAUCZYCIELI” 
PO WER 2016



Podsumowanie mobilności

- W okresie od marca do sierpnia 2017 odbyło się 15 2-tygodniowych 
mobilności kadry nauczycielskiej

- 13 nauczycieli wzięło udział w kursach językowych (j. angielski - 9, j. 
niemiecki - 2, j. francuski - 1, j. hiszpański - 1), a 2 pozostałych - w kursach 
metodycznych

- Każdy uczestnik otrzymał certyfikat wystawiony przez organizatora kursu 
oraz dokument Europass Mobilność 

- Wszyscy uczestnicy złożyli raporty indywidualne w formie ankiet online



JĘZYK ANGIELSKI - OXFORD



JĘZYK ANGIELSKI - LONDYN



JĘZYK NIEMIECKI - WIEDEŃ



JĘZYK FRANCUSKI - LYON



JĘZYK HISZPAŃSKI - WALENCJA



Cele projektu
➔ Rozwinięcie kompetencji językowych z myślą o zdobyciu kwalifikacji 

niezbędnych do nauczania w klasie dwujęzycznej (przedmiot + język) lub do 
nauczania kolejnego przedmiotu (drugi język) - należy wykazać nabycie 
nowych kwalifikacji u 20-50% uczestników 

➔ Zapoznanie się z dobrymi praktykami w nauczaniu, nabycie wiedzy 
dotyczącej nowych metod pracy, w szczególności stosowania metody CLIL 
w pracy z uczniem dwujęzycznym

➔ Wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły poprzez nawiązanie kontaktów 
międzynarodowych, poznanie różnic kulturowych, zdobycie wiedzy o 
trendach w edukacji europejskiej 



Czy cele projektu zostały/zostaną 
osiągnięte?

… czyli co wynika z raportów indywidualnych i wewnętrznych ankiet dla 
uczestników projektu?



Jakie czynniki motywujące zachęciły Pana/Panią do 
udziału w mobilności Erasmus+?
➔ Podniesienie własnych umiejętności językowych w zakresie języka obcego 

(14)
➔ Rozwój własnych kompetencji w moim sektorze (edukacja szkolna) i 

zwiększenie znaczenia mojego nauczania (12)
➔ Poznanie nowych ludzi  (11)
➔ Podniesienie poziomu wiedzy o zagadnieniach społecznych, językowych 

i/lub kulturowych (9)
➔ Zwiększenie swoich przyszłych możliwości zatrudnienia i kariery (9)
➔ Zwiększenie swojej satysfakcji z pracy (8)
➔ Dzielenie się moją własną wiedzą i umiejętnościami (8)



Jakie kompetencje rozwinął/-ęła Pan/Pani 
poprzez udział w mobilności?

➔ Kompetencje interpersonalne i społeczne (12)
➔ Umiejętności emocjonalne, np. wzrost pewności siebie (11)
➔ Świadomość i ekspresja kulturowa (10)
➔ Umiejętność uczenia się (9)
➔ Inicjatywa i przedsiębiorczość (8)



Jaki wpływ miał Pana/Pani udział w 
programie Erasmus+ na organizację 
wysyłającą?

➔ Przyczyni się do umiędzynarodowienia mojej organizacji wysyłającej (7)
➔ Przyczyni się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki przedmiotu, 

którego nauczam (6)
➔ Przyczyni się do stosowania nowych metody nauczania/podejść/dobrych 

praktyk w mojej organizacji wysyłającej (4)



Czy jest Pan/Pani ogólnie zadowolony/-a z 
doświadczeń/wiedzy pozyskanych podczas 
mobilności w programie Erasmus+?


