
 

Sprawozdanie z mobilności realizowanej w ramach projektu pod tytułem:  

"Doskonalenie językowe i kulturowe kadry nauczycielskiej i administracyjnej drogą do podniesienia 

jakości pracy szkoły" (akcja KA101- mobilność kadry edukacji szkolnej) 

 

Nauczyciel: Piotr Baś 

 

Kraj mobilności: Niemcy 

 

Tytuł szkolenia/kursu, język szkolenia: German intensive course , język niemiecki 

 

Data: 12 lipca – 25 lipca 2021 

 

Uczestnicząc w projekcie rozwinąłem swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego. Nowo 

nabyte słownictwo i gramatyka towarzysza mi w mojej pracy zawodowej. Będąc nauczycielem historii 

często omawiam stosunki polsko-niemieckie lub koncentruję się na omawianiu historii naszego zachodniego 

sąsiada. 

 

Program Erasmus+ i sam wyjazd pozwolił mi na powrót spojrzeć na siebie z perspektywy ucznia. 

Naocznie mogłem się przekonać, że o wiele łatwiej zdobywam umiejętności językowe, ucząc się o 

niemieckiej kulturze i sposobie życia obywateli zza naszej zachodniej granicy. 

 

Heidelberg to miasto, które można określić matka niemieckiego szkolnictwa wyższego. Tamtejszy 

uniwersytet jest najstarszy w Niemczech. Poznanie jego historii, możliwość skorzystania z tamtejszych 

atrakcji turystycznych sprawiły, że mogę lepiej przybliżyć uczniom historię szkolnictwa w Niemczech. 

Zdjęcia zrobione w trakcie wyjazdu wykorzystuję wielokrotnie w moich prezentacjach, a autentyczne 

historie sprawiają, że moje lekcje są ciekawsze. 

 

Osoby, które poznałem w trakcie projektu inspirują mnie do uczestniczenia w nowych szkoleniach i 

zdobywania nowych umiejętności. Łatwiej porozumieć mi się także z osobami z Ukrainy. Wieloetniczna 

struktura wyjazdu sprawiła, że jestem bardziej otwarty na nowe kultury i lepiej rozumiem trudności, z 

jakimi musza zmagać się sąsiedzi zza naszej wschodniej granicy. 

 



Niemcy to jedno z największych i najbogatszych państw Europy. Od wieków nasi zachodni sąsiedzi 

inspirują nas i są dla nas punktem odniesienia. Moi uczniowie zastanawiają się podczas lekcji historii i 

wiedzy o społeczeństwie nad źródłami niemieckiego sukcesu. Lepiej rozumiejąc ich język i kulturę jestem w 

stanie dokładniej i ciekawiej odpowiadać na ich pytania. Sam również do dziś korzystam z wiedzy, która 

zdobyłem podczas wyjazdu, a sam udział w projekcie inspiruje mnie do dalszej pracy. 


