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Wizyta we włoskiej szkole 

Projekt LAL@S tym razem odbył się we włoskiej szkole w Pagani blisko 

Neapolu w dniach od 29.02.2016 – 4.03.2016r.  

 

 

 

Szkoła partnerska przywitała nas w dość licznym gronie, zaprezentowała 

program artystyczny, przedstawiony z włoskim temperamentem. 

 

                               

 

 

Głównym tematem spotkania był Język Angielski oraz pilotaż zajęć 

biologicznych przeprowadzonych w I LO im. M. Reja w Jędrzejowie  

we wrześniu ubiegłego roku. Każda szkoła zaprezentowała swoje pomysły  

na ciekawe lekcje z języka angielskiego, które zmotywują młodzież  

do uczestnictwa w lekcjach, pomogą lepiej zapamiętać słownictwo, utrwalą 

zdobytą wiedzę, pomogą w komunikowaniu się w języku angielskim oraz 

dadzą uczniom satysfakcję z przyjemnej współpracy poprzez zabawę „uczyć 

się, bawiąc”. 
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Nauczyciele ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie opracowali 

pytania do ankiet podsumowujących projekt które będą skierowane  

do nauczycieli, uczniów oraz rodziców tych uczniów, którzy brali udział  

w projekcie na koniec roku szkolnego. Nauczyciele opracowali wstępny 

projekt magazynu prezentujący między innymi wrażenia młodzieży z pobytu 

w krajach partnerskich.  Ustalili także sposób przedstawienia działań  

w projekcie poprzez dokumentowanie na DVD wybranych zajęć, ćwiczeń oraz 

zdjęć. 

 

                                            

 

Młodzież, oprócz pilotażu, uczestniczyła w wybranych lekcjach, które były  

w języku włoskim lub angielskim. Mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy 

z danej dziedziny a także wymiany spostrzeżeń dotyczących systemu 

edukacji, organizacji procesu dydaktycznego w szkole, zasad dotyczących 

zachowania się uczniów na lekcji. 

 

                                                                                                                                     

                                        

Oferta popołudniowa była atrakcyjna; zwiedzanie ruin starożytnego miasta 

Pompei, wizyta w Paestum, jednego z najbardziej malowniczych stanowisk 

archeologicznych we Włoszech, zwiedzanie między innymi Muzeum 

Mineralogii w Neapolu, wizyta w Salerno i pobyt na wybrzeżu Amalfi. 
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W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele języka angielskiego; Elżbieta Suliga, 

Agnieszka Osińska oraz uczennica Wiktoria Grad z klasy 2d o profilu 

przyrodniczo - językowym. „Dzięki tej wizycie zyskałam nie tylko duże grono 

przyjaciół, ale także poprawiłam mój angielski. Komunikowałam się tylko  

w tym języku, więc miałam okazję aby przypomnieć sobie słówka przydatne 

w codziennym życiu” – mówi Wiktoria   

 

                                      

 

„Jestem zadowolony z udziału naszej szkoły w projekcie, ponieważ 

uczniowie mogą poznać kulturę innych krajów, nauczyciele mogą 

wymienić swoje doświadczenia dydaktyczne z innymi nauczycielami 

co wpływa na podwyższenie poziomu edukacji w szkole” - mówi dyrektor 

Marek Zygan. 

 

 

Opracowała: Elżbieta Suliga 


