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SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W KURSIE 
„A Satisfying School: Positive Environments and New Technologies”   

w Barcelonie w ramach PROJEKTU POWER 
„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. ”Nauka przez 

całe życie ”realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół 
Technicznych o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838 

W ramach projektu   uczestniczyłyśmy w dwutygodniowym kursie dotyczącym tworzenia 
pozytywnych środowisk i relacji w klasie oraz wykorzystania narzędzi technologicznych w 
pracy z uczniami A Satisfying School: Positive Environments and New Technologies. 
Wybrany przez nas kurs odbywał się w szkole językowej Europass  Academy of Creativity   w 
Barcelonie  w terminie 25.07.2022 do 05.08.2022 roku.  

Szkolenie prowadzone było przez 2 wykładowców – Danielę Gutierrez Festino oraz Daniela 
Schmidt, którzy w umiejętny sposób przekazywali nam wiedzę i motywowali do działań, 
jednocześnie stwarzając przyjazna atmosferę podczas zajęć.  

Szkolenie odbywało się w grupie złożonej z nauczycieli z różnych państw: Bułgaria, Węgry, 
Grecja, Włochy, Polska i Czechy, dzięki czemu miałyśmy szasnę wymienić się 
doświadczeniami oraz  poznać system edukacji w innych krajach. Na pierwszych zajęciach 
każdy przedstawiał prezentację swojej szkoły oraz opowiedział kilka słów o swoim kraju. 
Dzięki temu  zobaczyłyśmy jak wyglądają  szkoły innych uczestników kursu oraz poznałyśmy 
ich kulturę.  

Szkolenie obejmowało zajęcia podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Podczas części 
teoretycznej poznaliśmy główne pojęcia związane z motywacją, kreatywnością i mentoringiem 
oraz prowadzący zapoznali nas z innowacyjnymi nowoczesnymi narzędziami, aplikacjami oraz 
metodami pracy. Podczas części praktycznej mogłyśmy zastosować wiedzę teoretyczną w 
praktyce, ucząc się jak możemy wykorzystać nowoczesne metody i aplikacje podczas lekcji i 
wzbudzić zainteresowanie naszych uczniów.  

Program szkolenia był bardzo bogaty i urozmaicony. Obejmował m.in.: zastosowanie aplikacji 
na telefony komórkowe i tablety. Ćwiczyłyśmy jak  używać  autentycznych materiałów z 
Internetu do przygotowania lekcji. Nauczyłyśmy się  tworzenia interaktywnych prezentacji 
przy użyciu wakelet i coogle. Dodatkowo poznałyśmy  program do tworzenia, edytowania 
oraz  udostępniania własnych materiałów wideo - clipchamp, Przy użyciu tego programu 
mieliśmy za zadanie stworzyć własny projekt dotyczący Barcelony. Nasz film dotyczył życia 
na najsłynniejszej ulicy miasta La Rambli. Inne programy  do  filmowania metodą ‘stop motion’  
oraz projektowania Pixlr , czy program do tworzenia ankiet google forms dają szansę na 
urozmaicenie lekcji. Programy takie jak Edpuzzle, chatterpix, czy CoSpaces  pokazały nam jak 
wzmocnić motywacje uczniów oraz rozwijać w nich kreatywność. Każdy dzień zajęć kończył 
się  dyskusją, podczas  której  wymienialiśmy się spostrzeżeniami, uwagami  i dzieliliśmy się 
nowo zdobyta wiedzą.  

W czasie wolnym miałyśmy okazje zwiedzić Barcelonę. Codziennie spacerowałyśmy ulicą La 
Rambla, która ciągnie się od Placu Katalońskiego do pomnika Kolumba. Ulica ma długość 1,5 
km, a jej nazwa w języku hiszpańskim oznacza przerywany przepływa wody. Na ulicy 
odbywają się przedstawienia, pełno tu sklepów, kawiarni i straganów. Skręcając z ulicy 



wielokrotnie zwiedzałyśmy labirynty wąskich uliczek z bardzo ciekawą architekturą. Podczas 
wędrówek ulicami miasta odwiedziłyśmy też La Boquerię, najsłynniejszy bazar w Barcelonie. 
Ma aż 13631 metrów kwadratowych .Pełne kolorów i zapachów miejsce to prawdziwa 
eksplozja wrażeń.  Zwiedziłyśmy także Labirynt Horta, który znajduje się we wspaniałym 
zbiorze historycznych ogrodów. Labirynt Horta znajduje się w centralnej części parku, którego 
nazwa wzięła się właśnie od labiryntu, który zbudowany został z cyprysów przyciętych do 
odpowiedniej wysokości oraz wielkości. W samym jego środku znaleźć można niewielki plac 
z pomnikiem greckiego bożka miłości, Erosa. Niedaleko zlokalizowane są także dwie świątynie 
zbudowane w stylu włoskim i poświęcone Ariadnie oraz Danae, czyli kolejnym mitycznym 
postaciom. Przy Labiryncie Horta ustawiona jest również nieduża fontanna, do której należy 
wrzucić monetę z nadzieją, że nasze najskrytsze marzenie się spełni.  

Kolejnym punktem na naszej mapie zwiedzania był Park Guell, jedno z najbardziej 
charakterystycznych dzieł słynnego architekta Antonio Gaudíego w Barcelonie. Miejsce 
pełne magii i mimo niewielkiego rozmiaru, pełne niesamowitych rozwiązań oraz tajemnic. W 
1984 park razem z innymi dziełami Gaudiego został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Kolejnym dziełem tego architekta, które miałyśmy okazje podziwiać  
jest Sagrada Familia. Ten wpisany na listę UNESCO budynek to bazylika zaprojektowana pod 
koniec XIX wieku. Jej budowa trwa do dziś. Ma zostać najwyższym kościołem na świecie.  
Miałyśmy również okazje przyjrzeć się z bliska  dziełom takich artystów jak:  Picasso, Dali El 
Greco, Zurbarána, Velázqueza. Zaraz po tej uczcie dla oczu i duszy obejrzałyśmy pokaz fontann 
w pobliżu  Placu Hiszpańskiego. Zwiedzając Barcelonę, nie sposób ominąć stadion Camp Nou, 
miejsca, gdzie odbywają się mecze FC Barcelony. Ogromny stadion , jego wnętrze i muzeum 
zrobiły na nas ogromne wrażenie.  Podczas naszego pobytu podziwiałyśmy także wybrzeże 
Barcelony, jej piękne plaże i porty. 

W ramach kursu organizator zapewnił również zwiedzanie dzielnicy de Gracia. Dzisiaj to jedna 
z najciekawszych dzielnic Barcelony, kiedyś Gràcia była całkowicie odrębnym 
miasteczkiem. Najsłynniejszą atrakcją dzielnicy to zlokalizowany na Carrer de les 
Carolines Casa Vicens. Jest to pierwszy projekt Antoniego Gaudiego z 1883 roku. W 
niedzielę udałyśmy się także na wycieczkę objazdową autobusem Tourist Bus, podczas której 
podziwiałyśmy cała Barcelonę z piętra autobusu. Podczas podróży mogłyśmy wysiadać  i 
wsiadać w wyznaczonych miejscach i korzystać z licznych atrakcji. Właśnie podczas tej 
wycieczki zwiedziłyśmy Wzgórze  Montjuïc, gdzie znajduje się duża ilość́ terenów zielonych, 
sprzyjających odpoczynkowi i relaksowi, zamek, muzeum i obiekty sportowe. Popularną 
atrakcją na wzgórzu jest zamek – forteca Castell de Montjuïc.  

Szkolenie zdecydowanie zwiększyło naszą  wiedzę na temat innowacyjnych metod i technik w 
nauczaniu języka obcego oraz podniosło nasze umiejętności ICT. Kurs pokazał nam też jak 
zmotywować ucznia do pracy na lekcji oraz uświadomił, co wpływa na  jego skupienie i 
motywację. Zdobytą wiedzę ćwiczyłyśmy podczas wykonywania różnych zadań.  Była to 
również szansa na doskonalenie umiejętności językowych poprzez poznanie specjalistycznych 
zwrotów  związanych z nowoczesnymi technologiami, ale także podczas prac w grupach, gdzie 
trzeba się porozumiewać w języku angielskim. Uczestnictwo w tym kursie dało nam możliwość 
nawiązania współpracy z nauczycielami z innych państw. Poza tym, dzięki uczestnictwu w 
kursie miałyśmy okazję wymienić doświadczenia i pomysły z innymi nauczycielami.  

 Marta Marek - Głowacka   
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