
Wyjazd typu job shadowing – Czechy
28.01.2019-01.02.2019

 z projektu „ SZKOŁA NA 7! – MOBILNA KADRA, 
NOWOCZESNA SZKOŁA.”

w ramach POWERSE 
Akcja -  1. Mobilność kadry edukacji szkolnej, wspieranej 

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Szkole    
Podstawowej Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku. 
Projekt realizowany w latach 2018-2020, fnansowany z 

funduszy europejskich 
 



Job shadowing

• wg „Przewodnika po programie Erasmus+ na 2018 r.”, to 
„krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu 
przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu 
pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji 
przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, 
zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych 
partnerstw poprzez aktywną obserwację”.
 

• Nasz wyjazd odbył się w dniach 28.01.2019- 01.02.2019. Szkołą 
partnerską  jest  Szkoła Podstawowa (ZS Raskovice), znajdująca 
się w malowniczej miejscowości Raszkowice  u podnóża 
Beskidów. 



Cele

• Poznanie metod jak skutecznie prowadzić naukę poprzez zabawę, aktywizujące 
metody nauczania

• Poznanie  nowoczesnych narzędzi TIK , stosowanie tych  metod i form  pracy,
• Umiejętność   kreowania  atmosfery wspierającej proces uczenia się, 
• Umiejętność funkcjonowania  w międzynarodowym środowisku zawodowym i 
        wykorzystanie zdobytych umiejętności do dalszych działań w przestrzeni  
międzynarodowej,
• Zdobycie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu edukacji w 

Czechach, możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami czeskich  placówek 
edukacyjnych,

• Wzbogacenie warsztatu pracy uczestnika o nowe strategie nauczania,
• Wzrost  świadomości  kulturowej uczestników wyjazdu,
• Wzrost kompetencji  społecznych i językowych.



 Relacja z pobytu w Szkole Podstawowej w 
Raszkowicach



Białystok – Raszkowice
Odległość pomiędzy naszą szkołą a szkołą partnerską  to około 620 

km



Przywitała nas zimowa aura jak przystało na tereny górskie o tej 
porze roku



W szkole w Raszkowicach powitała nas koordynator Michaela 
Stenclova, która była naszym przewodnikiem po szkole i mentorem 



Szkoła w Raszkowicach

• Jest to szkoła sproflowana ekologicznie i etycznie (Programy 
„ Ścieżka do natury”, „ Path to Man”),
• W szkole są również klasy integracyjne, w których znajdują 

pomoc uczniowie z dysfunkcjami o różnym charakterze i 
stopniu,

• Szkoła realizuje wiele programów unijnych, które mają na celu  
poprawę  jakości edukacji w szkole podstawowej ,

• W 2018 roku szkoła obchodziła 95- lecie istnienia  



Spotkanie z panią Dyrektor Szkoły w Raszkowicach i naszym 
koordynatorem 



Lekcja programowania w klasie VI
Podczas zajęć informatyki uczniowie mieli okazję spotkania z ekspertem w dziedzinie IT i 

robotyki z Uniwersytetu w Ostrawie



Robotyka w praktyce



Obserwacja pracy uczniów



Lekcja informatyki w trakcie której uczniowie wykonywali 
prezentację multmedialną o Polsce w języku czeskim. Wspólne 

zdjęcie z prowadzącym p. Dawidem, nauczycielem 
wspomagającym i informatykiem



Sala do zajęć informatyki 



Lekcja języka czeskiego w klasie IV, z wykorzystaniem 
aktywnych metod nauczania



Zajęcia były ciekawe pomimo tego, że tematyka była związana z 
gramatyką



Ciekawe zastosowanie siatek, które są umieszczone na ścianach. 
Sale lekcyjne są udekorowane pomocami do nauki języka 



 Na zajęciach stosowane są różne metody aktywizujące uczniów



 Na pamiątkę wspólne zdjęcie z prowadzącą lekcję,
 nauczycielką czeskiego



Lekcja języka angielskiego w klasie integracyjnej
Zajęcia podczas których nasza koordynator pokazała specyfkę pracy  

i rolę nauczyciela w tego typu oddziałach. 



Aktywizujące metody nauki języka angielskiego
Quizlet



Podczas zajęć języka angielskiego oraz na innych zajęciach nauczyciel 
w klasie integracyjnej ma wsparcie nauczyciela wspomagającego



Zadania do wykonania w grupach



Praca zespołowa



Zeszyty do języka angielskiego



Po zajęciach z uczniami mogliśmy porównać systemy edukacji w 
Polsce i Czechach, podzielić się doświadczeniami z naszą 

koordynator, uzupełnić niezbędne dokumenty projektowe oraz 
przemyśleć dalsze wspólne działania.



Koordynatorka pokazała nam swoje metody pracy oraz pomoce 
naukowe, które często stosuje podczas zajęć



 Nauczyciele z SP7 w Białymstoku przedstawili prezentację o  polskiej 
szkole uczniom z klasy IX w ramach lekcji języka angielskiego



Zaprezentowaliśmy też prace naszych uczniów, które zostały 
wykonane w zeszłym  roku szkolnym w ramach zajęć eTwinning



Pokazaliśmy też nasz region i jego walory 



Poznawaliśmy bazę szkoły 



Twórczość artystyczna uczniów była obecna na każdym kroku



Szkoła w Raszkowicach  promuje ekologiczne postawy. W jednym 
ze skrzydeł szkoły umiejscowiona jest oranżeria z imponującą 

ilością roślin, na ścianie obok tego pomieszczenia można 
obejrzeć „mural” z wypisanym kodeksem ekologa



Korytarze  szkolne



Koordynator opowiadała o projektach, które prowadzone były 
wcześniej w szkole ale też o aktualnie realizowanych



W świecie książek.
 Książki znalazły swoje miejsce w świetlicy, na korytarzach szkolnych oraz 

bibliotece. Realizowany jest obecnie projekt promujący czytelnictwo.



Uczniowie mają specjalny kącik książkowy dla siebie w 
wydzielonej części korytarza. Podczas przerw

mogą tam odpocząć, poczytać książki lub gazety, które są 
dostępne dla każdego i znajdują się na specjalnych półeczkach.



Szkoła w Raszkowicach





Narodowy Morawsko-Śląski Teatr Antonina Dworaka w Ostrawie
Świat Techniki - Ostrawa



Świat techniki - Ostrawa



Wycieczka do fabryki samochodów Hyundai -  Nosovice
Jedna z najnowocześniejszych w Europie, zatrudnionych jest tam 

około 7000 pracowników



Uczestnicy wyjazdu job shadowing do Czech:
Anna Mikulska- Półtorak, Małgorzata Popko, Karolina Frąckiewicz, 

Łukasz Wojdakowski



Partnerstwo szkół: SP7 i ZS Raskovice
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