
Marzena Gorzała - nauczyciel 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu  

Sprawozdanie z pobytu we Włoszech  

w dniach 14.04 – 20.04.2018 

 

 

 W miejscowości Tramin, u podnóża Alp włoskich, prowincji Południowy Tyrol, odbył 

się kurs z programem Erasmus+ organizowany przez niemiecka organizacje pozarządową 

Europafels, w którym miałam możliwość brać udział, wraz z nauczycielem języka 

niemieckiego i jednocześnie dyrektorem Naszej Szkoły, Tomaszem Stróżem. 

 Kurs odbył się w dniach od 14.04.2018r do 20.04.2018r. Tematem kursu było 

,,Indywidualne wsparcie w nauczaniu grup heteroseksualnych”. W sobotę 14.04 organizator 

kursu - Norbert Baur, przywitał wszystkich uczestników i opowiedział krótko o celach 

organizacji Europafels oraz o celach i tematyce kursu, w którym mieliśmy uczestniczyć. 

W tym dniu odbyło się również spotkanie integracyjne, na którym społeczność 

międzynarodowa nauczycieli uczestniczących w kursie miała możliwość się bliżej poznać. 

 W niedzielę 15.04 organizatorzy, Norbert Baur i Wolfgang Mauler, bardzo 

szczegółowo omówili działalność projektu Europafels w aspekcie nauczania we współczesnej 

Europie. Zauważyli Oni, że bardzo ważne jest, by podpatrywać i przyswajać dobre praktyki 

z innych krajów. Następnie Norbert Baur przedstawił geograficzne położenie Południowego 

Tyrolu, jego rys historyczny oraz czasy współczesne. Niedzielne popołudnie spędziliśmy 

w Bersntoler Kulturintitut. Jest to muzeum poświęcone kulturze i językowi południowych 

Tyrolczyków. Mieliśmy możliwość porównać status życia Tyrolczyków sprzed 100-150 lat ze 

statusem współczesnym. 

 W poniedziałek 16.04 dr Monika Pfeifer przedstawiła nowoczesne koncepcje 

nauczania w szkołach i przedszkolach, zarówno w Południowym Tyrolu, jak i w całych 

Włoszech. Po południu Pan Christian Laner opowiedział o wprowadzonych w kilkunastu 

podstawowych i kilku gimnazjalnych szkołach koncepcjach indywidualnego rozwoju psycho-

motorycznego i poznawczego uczniów. Metoda ta polega na wykształceniu u ucznia 

świadomości celowego samodoskonalenia się przy wsparciu nauczyciela. 

 We wtorek 17.04 mieliśmy możliwość odwiedzenia szkół, w których dzieci uczy się 

według koncepcji omawianych przez Christiana Lanera dzień wcześniej. Przyjrzeliśmy się 

pracy uczniów oraz nauczycieli uczących w tych szkołach, a następnie została podjęta 

dyskusja odnośnie wad i zalet takiego nauczania. 

 W środę do południa uczestniczyliśmy w wykładzie na temat wspierania rozwoju 

uczniów szczególnie uzdolnionych, który prowadziła dr Siglinde Doblander. Omówiła, czym 

różni się uzdolnienie od inteligencji oraz w jaki sposób starają się pomagać uczniom 

z różnymi uzdolnieniami analizując ich specyficzne potrzeby i zainteresowania. Po południu 



Pan Norbert Baur opowiadał o indywidualizacji procesu nauczania w szkołach 

niemieckojęzycznych oraz zachęcił uczestników kursu do podjęcia dyskusji na ten temat. 

 W czwartek Pan Christian Laner podjął temat ,,Demokracja w szkole”, w odniesieniu 

do pracy w szkołach, które mogliśmy obejrzeć. Opowiedział o tym, jak wygląda proces 

planowania tygodniowej pracy, w który włącza się uczniów. Po południu wraz 

z prowadzącymi projekt  Europafels, Norbertem Baur i Wolfgangie Maulerem,  mogliśmy 

przeanalizować i podyskutować na temat  różnic między demokracją w szkołach, w których 

uczymy. Uczestnicy kursu chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i opiniami. 

 Ostatni dzień kursu, czyli piątek, obejmował podsumowanie projektu, analizę działań 

uczestników i ewaluację kursu. 

Dla nas realizacja tego projektu to nowe i cenne doświadczenia, które pozwoliły nam 

na nabycie i  poszerzenie niezbędnej wiedzy w dziedzinie metodyki nauczania. Mieliśmy 

możliwość spotkać bardzo miłych ludzi z Niemiec i Estoni, którzy chętnie dzielili się swoimi 

doświadczeniami w pracy pedagogicznej. Okazało się , że wiele metod nauczania i powtarza 

się w szkołach w Polce i w Niemczech. Mogliśmy wraz i innymi uczestnikami kursu 

podziwiać piękno Alp i okolic Południowego Tyrolu oraz poznać trochę obyczaje tamtejszej 

ludności. Pobyt w Południowym Tyrolu pozostawi w nas wiele niesamowitych wspomnień. 
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