
Erasmus+ 
 

Nasza szkoła jako jedyna ze szkół Łańcuckich bierze udział w projekcie „Erasmus+”. 
Głównym celem projektu jest wspieranie edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju 
osób, poprzez uczenie i kształcenie w różnych obszarach. Uczestnikami projektu jest czterech 
nauczycieli i dyrektor szkoły oraz dwudziestu uczniów z klas VI-VIII. Koordynatorem 
projektu została Pani Ewa Paczocha. 
  

Pierwszy etap to podróż grupy nauczycieli naszej szkoły w dniach od 18-27.11.2022 r. 
do Lizbony, aby od tego miejsca zacząć zapoznawanie się z historią, kulturą i lokalnymi 
zwyczajami mieszkańców Portugalii. Przejazd słynnym wśród turystów zabytkowym żółtym 
tramwajem nr 28 pozwolił nam dotrzeć do najciekawszych miejsc w starszej części centrum 
Lizbony. Ponadto zwiedziłyśmy ruiny zamku Saint George otoczonego pięknym ogrodem, 
odwiedziłyśmy katedrę Se, kościół św. Antoniego oraz bazylikę Estrela. Piękną panoramę 
miasta podziwiałyśmy z Elavador de Santa Justa – jednej z czterech zabytkowych wind oraz  
z Arco de Rua Augusta - łuku triumfalnego z platformą widokową. Korzystając z okazji 
pobytu w Lisbonie koniecznie należało zobaczyć oceanarium, w którym jest zaprezentowana 
flora i fauna Oceanu Spokojnego, Atlantyckiego, Indyjskiego oraz Arktycznego. 
  

Udział w projekcie Erasmus+ to nie tylko możliwość zwiedzania i poznawania 
obyczajów danego kraju, degustowania lokalnych potraw, ale przede wszystkim dzielenie się 
doświadczeniem w pracy edukacyjnej. Dwugodzinną podróż autokarem do Faro, miejsca 
docelowego naszej podróży, rozpoczęłyśmy od przejechania 17 km słynnym mostem 
wiszącym Vasco da Gama nad Tagiem. Faro to zarówno gmina, jak i miasto południowej 
części Portugalii. Znajduje się w regionie Algarve w dystrykcie Faro. Słynie głównie  
z najpiękniejszych portugalskich plaż. Niedaleko znajduje się również park przyrodniczy 
RiaFarmosa ze słonowodnymi lagunami oraz dużą liczbą gatunków ptaków. Jest to rezerwat 
przyrody, położony u wybrzeży Algarve  wpisany na listę 7 cudów Portugalii. W skład 
rezerwatu wchodzi system wysp, które naturalnie oddzielają lagunę od morza. Kolejnym 
z pięknych zabytków Faro jest Katedra pod wezwaniem Świętej Dziewicy Maryi jedna  
z najcenniejszych elementów architektury gotyckiej w całej Portugalii. Zabytek został 
wpisany na listę skarbów architektury narodowej „MonumentosNacionais”. Katedra została 
zbudowana w XIII w. przez to, że odbudowywano ją po katastrofach naturalnych oraz 
bitwach, budowla zachowała w sobie cechy różnych stylów architektonicznych. Obecnie, od 
ponad 400 lat, jest siedzibą diecezji regionalnej. 
  

Głównym celem naszego pobytu w tym niewielkim nadmorskim miasteczku był 
udział w szkoleniu TIK prowadzonym przez doświadczonego w tej dziedzinie edukatora - 
Davida Costa. Biorąc udział w kursie szkoleniowym TIK dostosowanym do nauczycieli, 
zyskałyśmy pogląd na najlepsze rozwiązania i konkretne sposoby wykorzystania TiK w celu 
wspierania edukacji. Dzięki praktycznemu podejściu i metodologii uczenia się przez 
działanie, rozwinęłyśmy konkretne umiejętności w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 
  

Pan David Costa przybliżył nam sposoby wykorzystywania różnych platform 
edukacyjnych ułatwiających i uatrakcyjniających nauczanie dzieci i młodzieży. Objaśnił 
zasady korzystania z Padlet, Genially, Canva, przydatnych podczas zajęć lekcyjnych, ale 
także na własnym przykładzie, pracy nauczyciela, udowadniał jakie niesamowite możliwości 
i korzyści płyną z wykorzystywania, wspomnianych platform, we współpracy kadry 



nauczycielskiej. W trakcie warsztatów miałyśmy okazję opracowywać swoje pierwsze 
pomysły, w oparciu o zdobytą wiedzę i zaprezentować projekty na forum grupy. 
  

Zachwycone pięknymi widokami wybrzeża Algarve, jaskiniami Benagil, oceanem  
z piaszczystymi plażami, cieszymy się bardzo na kolejny etap naszego projektu, jakim jest 
ponowna podróż do Portugalii, tym razem z uczniami naszej szkoły. Nasi podopieczni będą 
mieć możliwość wyjazdu już w marcu, do Faro, aby tam poznawać swoich rówieśników, ich 
codzienne i szkolne życie oraz zwiedzać najciekawsze miejsca. 

 


