
 

Sprawozdanie z mobilności realizowanej w ramach projektu pod tytułem: "Doskonalenie językowe i 

kulturowe kadry nauczycielskiej i administracyjnej drogą do podniesienia jakości pracy szkoły" 

(akcji KA101- mobilność kadry edukacji szkolnej) 

Nauczyciel:  Marzena Ciuraba-Gałka 

Kraj mobilności:  Austria 

Tytuł szkolenia/kursu, język szkolenia: Deutsch als Fremdsprache, j.niemiecki 

Data: 16.01. - 29.01. 2022 

 

W dniach  17.01 – 28.01.2022    uczestniczyłam w kursie językowym organizowanym w Wiedniu. 

Zapisałam się na kurs języka niemieckiego z elementami kultury. Zajęcia odbywały się w szkole  

ActiLingua. W pierwszym dniu nauki zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do odpowiedniego 

poziomu grupy. Zostałam przydzielona do poziomu A2 i poznałam innych uczestników zajęć. Lekcje 

odbywały się od godz. 9. 00 do 12.15. W grupie były osoby z Kolumbii, Chin, Ukrainy i Tajwanu, w drugim 

tygodniu dołączyli do nas kursanci z RPA i Rosji.  

 

Klasa  była bardzo zróżnicowana wiekowo co stanowiła dla mnie trudność. Kursanci nie byli 

zainteresowanie współpracą w grupie- woleli pracować indywidualnie. Jednak pomimo to, dzięki 

pomysłowości prowadzącej musieliśmy wykonywać wspólne projekty, które opowiadały o miejscach i 

kulturze krajów, z których pochodzimy. Lekcje języka polegały głównie na powtórzeniu gramatyki oraz 



poszerzaniu słownictwa. Niestety na kursie nie było innych nauczycieli. W szkole zaproponowali nam 5 

wykładów na temat sztuki  związanej z Wiedniem. Uczestniczyłam tylko w jednym wykładzie dotyczącym 

historii Austrii. Reszta spotkań niestety została odwołana, ponieważ na liście zainteresowanych znalazłam 

się tylko ja. 

Mieszkałam w akademiku szkoły językowej. Miejsce to znajdowała się dość blisko szkoły. Po zajęciach 

sama zaczęłam poznawać kulturę Wiednia. Zwiedziłam muzeum Hundertwassera oraz oglądnęłam 

wszystkie jego budynki, zwiedziłam wystawy w 

Parlamencie oraz Muzeum Historii Sztuki. Ogromnym 

przeżyciem dla mnie jako muzyka było odwiedzenie domu 

W. A. Mozarta.  Bardzo podobało mi się interaktywne 

muzemu Sisi. Odwiedziłam także grób Beethovena oraz 

Straussa. Codziennie przebywałam w starej części Wiednia 

spacerując pod Katedrą Św. Szczepana, Operą, po parkach 

oraz Schonbrunnie. 

  



 

 

 

 



 

Dzięki mojemu pobytowi  na kursie mogłam przypomnieć sobie język niemiecki, zaznajomić się z kulturą 

Wiednia, odczuć klimat sztuki tam panujący. Dzięki tym doświadczeniom mogę opowiedzieć bardziej 

obrazowo o Wiedniu- kolebce muzyki klasycznej moim uczniom w czasie lekcji. Przejęłam także kilka 

sposobów prowadzenie zajęć  od mojej lektorki, wykorzystuję także jej pomysły zabaw na swoich lekcjach. 

 

Myślę, że czas spędzony na wyjeździe mogę zaliczyć do udanego, pomimo tego, że byłam nastawiona na 

zajęcia, w których będą uczestniczyć osoby związane z moim zawodem. Cieszę się, że mogłam sobie 

zorganizować czas tak, że skorzystałam w pełni, rozwijając swoją wiedzę o kulturze tego kraju. 

 

 

 

 

 

 

 


