
    
Kurs,,Web Solutions for the Classroom" w Barcelonie.   
    

W dniach 19-26 września 2021r.sześciu nauczycieli naszej szkoły w ramach międzynarodowego 
programu Erasmus + (KA101 -Mobilność kadry edukacji  szkolnej ) wzięło udział w certyfikowanym  
kursie ,,Web Solutions for the Classroom" w Barcelonie.  
Kurs ten odbywał się w języku angielskim,prowadzącą była Katie Steen -Teacher Trainer Europass 
Teacher Akademy-European Academy of Creativity pochodząca z USA, a obecnie mieszkająca 
 w Barcelonie. Bardzo miła i życzliwa osoba, dzięki której godziny spędzone na intensywnej nauce 
w Akademii, upływały nam szybko w sympatycznej atmosferze. Pierwszy dzień kursu 
rozpoczęliśmy od zapoznania się i przedstawienia uczestników,a następnie odbyła się bardzo 
interesująca prezentacja naszej szkoły,która spodobała się zarówno prowadzącej,jak również 
innym nauczycielom biorącym udział w kursie m.in. z Poznania, Warszawy i Gliwic. 
Była to okazja,aby wymienić poglądy dotyczące naszych szkół oraz zawrócić uwagę na atuty 
placówek. Każdy dzień kursu dostarczał nam nowej porcji wiadomości i umiejętności dotyczących 
wykorzystania technologii do pracy i nauki.   
Poznaliśmy kilka przydatnych aplikacji m.in.Thinglink,BookCreator,aplikację do tworzenia portfolio 
ucznia.Uczyliśmy się znajdować wysokiej jakości, bezpłatne media bez naruszania praw autorskich 
tj.:Pexels,Unsplash,Noun Projekt,Ben Sound,jak również tworzyć środowiska online(Google 
Workspace for Education,Google Classroom,Mapy Google).   
Poznaliśmy aplikacje do komunikacji: Flipgrid,Tutorials,My Wish for the World,a także aplikacje  
do nauki:Edpuzzle,Try THIS ONE!,Tutorial oraz inne zasoby tj.Generator kodów QR w Chrome,  
Youtube Timers(idealne do przejść),Viewpure-oglądania filmów z YouTube bez reklam i bałaganu, 
Eksperymenty Google-zabawne i kreatywne działania online( Puzzle Party, Autodraw, Song Maker, 
Blob Opera, Gonoodle).   
Zdobyta wiedza i nowe umiejętności z pewnością będą często wykorzystane i przydatne w naszej 
pracy,aby uatrakcyjnić zajęcia,wspomóc wizualnie,zmotywować uczniów ciekawą formą. 
Założenia wyjazdu w ramach programu Erasmus+ wiążą się  z  poznawaniem kultury,obyczajów 
 i tradycji danego kraju.  
W związku z tym każdą wolną chwilę poświęcaliśmy na zwiedzanie Barcelony.Kilkakrotnie 
spacerowaliśmy najsłynniejszą aleją La Rambla, ciągnącą się od Placa Catalunya, aż do Pomnika   
Kolumba. Wąskimi uliczkami Barri Gotic zawędrowaliśmy do urokliwego Placa  Reial. 
Zwiedziliśmy muzeum Picassa.Byliśmy w zabytkowym Port Vell z malowniczą przystanią jachtową 
oraz Rambla de Mar-serią drewnianych pomostów z oryginalnym wiszącym mostem.  W centrum  
wielokrotnie mijaliśmy Łuk Triumfalny. Kolejnego dnia po zajęciach w Akademii, mieliśmy czas na 
zwiedzanie Barcelony Gaudiego, architekta, którego finezyjne budowle nadały niepowtarzalnego 
charakteru baśniowemu miastu-zwiedziliśmy  Parc Guell, z którego roztacza się wspaniały widok 
na całą Barcelonę. Podziwialiśmy świątynię Sagrada Familia stanowiącą wizytówkę Barcelony 
 i uznawaną za dzieło życia najsłynniejszego architekta. Na naszym szlaku wędrówki były jeszcze 
inne dzieła Gaudiego-Casa Mila ze swym niezwykłym dachem oraz wpisana na listę UNESCO Casa 
Batllo.   



Nasz pobyt zbiegł się w czasie z obchodami 150 rocznicy La Marce.Byliśmy pod ogromnym 
wrażeniem celebrowanego w Katalonii święta Matki Bożej Miłosierdzia.   
W ciągu naszego tygodniowego pobytu w Hiszpanii,podziwialiśmy piękną przyrodę,niezwykłą 
architekturę oraz mieliśmy okazję wykorzystać język angielski, a czasami nawet hiszpański  

 w codziennych sytuacjach.   
Naszymi nowymi wiadomościami i umiejętności oraz wrażeniami chętnie podzielimy się   
 z nauczycielami naszej szkoły w zespołach zadaniowych w ramach WDN.   
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