
Florence, Italy  

 W czasie wakacji 2021 w ramach projektu Erasmus+mpt. „Zainspirowany nauczyciel to 

zmotywowany uczeń. Inspired teacher is a motivated student” miałyśmy okazję wziąć udział              

w dwóch tygodniowych kursach w przepięknej Florencji we Włoszech. 

Kursy były diametralnie różne.  

W pierwszym tygodniu miałyśmy zajęcia „Drama Techniques: Developing Self-Expression, 

Communication and Social Skills for All Students”  z pełnym pasji  i kreatywnym wykładowcą Stefano 

Scotti, który poprzez ćwiczenia dramowe uświadomił nam, że różnice kulturowe nie stanowią granic.  

Grupa liczyła 13 kobiet z: Grecji, Hiszpanii, Słowenii, Bułgarii oraz  Polski. 

     

Przez scenki dramowe uczyłyśmy się  zaufania, otwartości i ekspresji.  

Wspólnie tworzyłyśmy nowe historie, przy których śmiechu nie było końca. 

Najważniejsze jest odkrywanie swojego wewnętrznego „ja” i  kształtowanie współpracy z innymi oraz 

nauka relaksu. 

                  



W drugim tygodniu kurs „Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, 

Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies” prowadziła Layla Dari. 

Grupa była różnorodna pod względem szkół, w których uczyliśmy (szkoła podstawowa, technikum, 

liceum, uczelnia) po kraje skąd przyjechaliśmy: Bułgaria, Austria, Litwa, Hiszpania, Polska. 

Podczas warsztatów efektywnie współpracowaliśmy ze sobą doszukując się wspólnych cech, 

przyzwyczajeń i zainteresowań w oświacie.  Wymienialiśmy poglądy na temat motywowania uczniów, 

efektywnego nauczania oraz ewaluacji naszych działań. 

Tworzyliśmy krótkie prezentacje badające problemy wśród naszych uczniów, a także braliśmy udział 

w grze terenowej po Florencji.  

           

W wolnym czasie podziwiałyśmy architekturę i zakamarki tego niezwykłego miasta, tętniącego 

życiem do późnych godzin nocnych.  

                  

                     



                  

   

                 

Podziwiałyśmy sztukę od starożytnej po nowoczesną, w muzeach i uliczną. 

Znawcy sztuki i historii znaleźliby wiele fascynujących miejsc, których nie opisują przewodniki. 

Wystarczy tylko wejść w jedną z uliczek, a nogi poprowadzą w nieznane. 



 

 

Delektowałyśmy się rozmaitymi potrawami: pizzą , gnocchi, spaghetti , risotto, panzanellą, fettuntą, 

bruschettą con pomidoro, tiramisu itp.. 

             

                               



W trakcie dwutygodniowego pobytu oczarowały nas w Toskanii urokliwe i tętniące życiem San 

Gimignano oraz Monteriggioni, które przyciągają turystów nie tylko swoją historią, lecz także 

niezapomnianymi widoczkami i kuchnią. 

San Gimignano zwane jest „Manhattanem Toskanii lub „miastem pięknych wież”.  

           

Za to Siena, która według legendy została założona przez synów Remusa – Senio i Aschio, zaskoczyła 

nas  w pełni zachowaną antyczną strukturą miasta. Ciekawostką jest, że do dziś dwa razy w roku  

odbywają się tu wyścigi konne Palio di Siena. 

                    

Katarzyna Szemelfejnik 

Joanna Lao-Blok 

 

 

 



 Na początku września rozpoczął się mój dwutygodniowy kurs „The Creative Classroom: Tools and 

Tips for Language Teachers (English or other Languages)”.  

W pierwszym tygodniu zajęcia prowadziła Sheila Corwin- niesamowita nauczycielka z USA 

mieszkająca od lat we Włoszech. 

Na zajęciach uczyliśmy się między innymi jak planować efektywną pracę w parach i grupach oraz jak 

sprawić, aby zajęcia były jak najbardziej skoncentrowane na potrzebach ucznia. Doskonaliliśmy także 

umiejętność  wykorzystywania materiałów autentycznych w czasie zajęć tak, aby ćwiczyć wszystkie 

cztery umiejętności: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. 

 

 

W czasie kursu wszyscy uczestnicy mieli za zadanie przedstawić swoją szkołę w formie krótkiej 

prezentacji. Mimo, że grupa składała się tylko z nauczycieli z Polski, była to wspaniała wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk. 

 

 

                                                                                                         

 

 



W drugim tygodniu zajęcia prowadziła Layla Dari. Zagadnienia poruszane w czasie drugiej części kursu 

to m. in. praca online, narzędzia wykorzystywane w czasie lekcji stacjonarnych oraz zdalnych, czy 

lekcje oparte na materiałach wideo. 

 

Kurs zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów oraz pamiątkowym zdjęciem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaudia Wójcicka 

 


