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W  jakim celu uczyć się języka 
obcego, jak to zrobić najefek-
tywniej, w czym nam to pomo-

że i jak przy okazji zwiedzić piękne miej-
sca?- na te pytania mogą odpowiedzieć 
nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawo-
wej im. Św. Ojca Pio w Zamościu, którzy 
w tym roku uczestniczą w projekcie „No-
woczesna szkoła europejska” realizowa-
nego w ramach programu Erasmus plus.

Pierwszy etap tego projektu polegał 
na wyjazdach szkoleniowych nauczycieli 
do szkół językowych. Skorzystali oni z kur-
sów językowych, metodycznych oraz dla 
kadry zarządzającej na Malcie i w Londynie. 

Na pierwszy wyjazd udali się  pani Ania 
i pan Marcin Brzozowscy, którzy uczestni-
czyli w kursie metodycznym z języka angiel-
skiego na Malcie. Kurs obejmował 60 godzin 
i składał się z części teoretycznej i praktycz-
nej. Nauczyciele mieli okazję obserwować 
zajęcia w Szkole Podstawowej oraz w Gate-
way School of English. Zostali oni zapoznani 
z metodami nauczenia języka obcego w róż-
nych grupach wiekowych, a przy okazji zo-
baczyli jak wyglądają maltańskie szkoły. Sa-
mi też podzielili się swoimi spostrzeżeniami 
i porównali polski i maltański system eduka-
cyjny. Zajęcia w szkołach były bardzo cieka-
we, inspirujące i pozwoliły na uzupełnienie 
warsztatu pracy w nowe innowacyjne me-
tody nauczania.

Na kolejny kurs udały się pani Ewa Wo-
lanin i pani Edyta Jóźkiewicz. 15 lipca rozpo-
częły one metodyczny kurs dla nauczycieli 
CLIL. Metoda CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) jest skutecznym sposo-
bem nauczania języka angielskiego poprzez 
zintegrowane kształcenie przedmiotowo–

językowe. W proces nauczania jest włącza-
ny materiał dydaktyczny z przedmiotów ści-
słych i humanistycznych, tak, aby uczniowie 
przyswajali praktyczną wiedzę, a jednocze-
śnie uczyli się języka angielskiego. Kurs od-
bywał się w International House London - 
szkole językowej położonej w samym sercu 
Londynu. W grupie uczestniczyło 11 osób, 
a w niej nauczyciele z Chin, Hiszpanii, Kata-
ru i Polski. Na zajęciach omawiane były za-
sady wprowadzania CLIL, sposoby wykorzy-
stywania tekstów, obrazu, dźwięku w nauce 
języka, przegląd zasad i technik pracy CLIL, 
wykorzystania nowoczesnej technologii 
w edukacji uczniów. W weekendy nauczyciel-
ki miały możliwość uczestnictwa w wyciecz-
kach, których celem było poznanie kultury, 
zwyczajów i obyczajów różnych środowisk 
lokalnych. Była to również świetna okazja 
do kształtowania kompetencji językowych.

Od 29 lipca do 10 sierpnia pan Krzysz-
tof Hadło, pani Agnieszka Ostasz oraz pa-
ni Elżbieta Michałkiewicz wraz z ks dyrek-
torem Mariuszem Skakujem uczestniczyli 
w kursach jezykowych i dla kadry zarządza-
jącej na Malcie. Kursy odbywały się w Easy 
School of Languages w stolicy Malty w Wal-
lettcie. Bardzo sympatyczni i pomocni wykła-
dowcy, mało liczne i międzynarodowe gru-
py językowe sprzyjały szybkiej nauce języka 
angielskiego. W kursie uczestniczyli nauczy-
ciele z różnych stron świata np. z Włoch, Sło-
wacji, Japonii, Estonii, Korei, Chin i Hiszpanii. 
Udział w tego rodzaju kursach dał możliwość 
nie tylko rozwoju komunikacji w języku an-
gielskim, ale też wymianę doświadczeń oraz 
nawiązanie nowych kontaktów. Przy okazji 
dał możliwość poznania tego małego, ale 
jak urokliwego państwa - jakim jest Malta.

Od 5 do 16 sierpnia pani Krystyna Woj-
tak i pani Aneta Skiba uczestniczyły w kursie 

języka angielskiego w Londynie. Panie wy-
brały naukę w renomowanej szkole języko-
wej International House London.

W czasie lekcji  ćwiczyły mówienie, 
słuchanie, gramatykę, słownictwo i pisa-
nie w międzynarodowych grupach, z Ro-
sji, Japonii, Turcji, Korei, Chin oraz Brazylii. 
Sprzyjało to nie tylko poszerzaniu kompe-
tencji porozumiewania się w języku obcym, 
ale również nawiązaniu nowych znajomości 
i wymianie doświadczeń. Wykładowcy byli 
bardzo mili i gotowi służyć pomocą. Orga-
nizowali naukę tak, aby kursanci zdobyli jak 
najwięcej przydatnych umiejętności. Powta-
rzane słownictwo i zwroty dotyczyły sytu-
acji z życia codziennego oraz podobieństw 
i różnic kulturowych w różnych krajach. Dwu-
tygodniowy pobyt w Londynie był znako-
mitą okazją poznania miasta i kultury angiel-
skiej. Panie korzystały również z aktywności 
pozalekcyjnych, które proponowała szkoła, 
jak np. wspólne wyjścia do interesujących 
miejsc, ale też samodzielnie zwiedzały sto-
licę Wielkiej Brytanii.

Kolejnym etapem projektu „Nowocze-
sna szkoła europejska” realizowanego w Ka-
tolickiej Szkole Podstawowej jest wdrażanie 
przez nauczycieli zdobytej wiedzy i umiejęt-
ności podczas swoich zajęć, aby w jeszcze 
bardziej skuteczny sposób ćwiczyć kluczo-
we kompetencje oraz umiejętnośi językowe 
uczniów. Efektem tego będzie wprowadze-
nie w szkole dwujęzyczności oraz metody 
CLIL. Istotną cechą Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej jest współpraca z różnymi szko-
łami oraz innymi podmiotami z zagranicy. 
Wynika to z tego, że dużą wagę przywiązuje 
się do nauczania języków obcych oraz przy-
gotowania uczniów do przyszłego dobrego 
odnalezienia się na rynku pracy.

W PodkarpackieW Podkarpackie
po inspiracjepo inspiracje

Wczesnym rankiem 22 listo-
pada w dość chłodnych 
okolicznościach przyro-

dy grupa bibliotekarzy z Zamojsz-
czyzny wzięła udział w wyjeździe 
szkoleniowym. Kierunek - Przemyśl i 
Jarosław. Cel - wizyta w tamtejszych 
bibliotekach. 

Punkt 1 – Przemyska Biblioteka 
Powiatowa im. Ignacego Krasickiego. 
Po zakamarkach i skarbach tego kró-
lestwa oprowadzała nas Kustosz Kata-
rzyna Bednarz-Soja, Kierownik Działu 
Informacyjno-Bibliograficznego, Pod-
karpacki Bibliotekarz Roku 2018. Du-
że wrażenie zrobiła na mnie czytelnia. 
Bogaty wybór prasy – dostosowany 
do potrzeb czytelnika i stylowe wnę-
trze zachęcają do dłuższego posiedze-
nia, można też pograć w szachy. Cie-
kawym rozwiązaniem jest, nazwijmy 
go, „punkt pierwszego kontaktu” - dla 
spieszących się. Wchodzę, zostawiam 
książkę, rzut okiem na nowości, pół-
ki bookcrossingowe, kiermasz – książ-
ka za złotówkę i wychodzę. Przestron-
na sala konferencyjna wydaje się być 
dzisiaj kluczowa – również w bibliote-
kach. Pokazy, prelekcje, projekcje, spo-
tkania autorskie… Współczesna biblio-
teka nie może być nastawiona tylko na 
wypożyczanie, nie czeka się na czytel-
nika… wychodzi się do niego. Konkur-
sy, koncerty, bieżący napływ nowości 
– nie tylko książki tradycyjnej, e-bo-
oki, audiobooki, filmy to dzisiaj stan-
dard w zbiorach, wystawy, spotkania 
z autorami, kluby czytelników, regio-
nalistów, kolekcjonerów. Wszystko to 
wymaga miejsca i niestety stosownych 
nakładów finansowych. Na Podkarpa-
ciu mają to wszystko. 

Punkt 2 - W przerwie pomiędzy bi-
bliotekami zajrzeliśmy do skarbów Mu-
zeum Archidiecezjalnego im św. Józe-
fa Sebastiana Pelczara. Taki kustosz jak 

siostra Floriana ze Zgromadzenia Słu-
żebnic Najświętszego Serca Jezusowe-
go to skarb. Nic dziwnego, że spotkać ją 
można w muzeum. Fantastyczne zbio-
ry - „niczego nie wyrzucać” często po-
wtarzane przez siostrę – jest mi szcze-
gólnie bliskie. Tylko jak się to ma do 
księgozbioru? Kolejnym punktem by-
ło zwiedzanie Bazyliki Archikatedralnej 
pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz  
zejście do tamtejszych podziemi. Mó-
wiąc kolokwialnie „kawał” historii, nie 
do udźwignięcia na jeden raz. Zajrzeli-
śmy również do Archikatedralnego So-
boru św. Jana Chrzciciela. 

Niebo nad Przemyślem ciemnia-
ło, kiedy wyruszaliśmy do Jarosławia. 

Punkt 3 - Po Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jarosławiu im. Aleksan-
dra Fredry oprowadzała nas Elżbieta 
Tkacz, Dyrektor placówki. Imponujący 
dizajn, autorskie umeblowanie, nowo-
czesny księgozbiór, bogate multimedia 
i użytkownicy – bo to oni są najistot-
niejsi. Bez nich biblioteka to tylko bu-
dynek z książkami… 

Jak urządzić to wnętrze, by zachę-
cało do przyjścia? Skąd wziąć na to środ-
ki? Co jest naszą mocną stroną? Co na-
leżałoby poprawić? To pytania, na które 
należy sobie odpowiedzieć, by książni-
ce w naszych miastach i wioskach tętni-
ły życiem. Nie chodzi tu bowiem o bez-
myślne naśladownictwo. Nie wszędzie 
sprawdza się to samo. Biblioteki są jak 
ludzie. Muszą się pięknie różnić między 
sobą. Absolutnie nie ma w nich miejsca 
na poróżnienie czy rywalizację. 

Nie można pozwolić na czynienie 
„kultury czytelniczej” skrajnie niszową. 
Kto czyta, ten myśli… chyba, że chodzi 
oto, żebyśmy nie myśleli…

Piotr Piela




















