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   17 maja 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się I            

Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Praktyków "Job shadowing"- europejskie 

doświadczenia kluczem sukcesu w edukacji. 

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Częstochowie. Do współpracy zaproszono szkoły lokalne, partnerów 

zagranicznych , wybrane uczelnie wyższe z  Polski oraz organizacje i instytucje związane z 

edukacją.  

   Ideą przewodnią konferencji było dzielenie się dobrymi praktykami i upowszechnianie 

rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Przedstawienie 

innowacyjnych metod i rozwiązań edukacyjnych. Zachęcanie do zdobywania środków 

unijnych, przystąpienia do programu, a także   oferowanie pomocy uczestników projektu w 

wypełnianiu dokumentacji lub pozyskiwaniu partnerów oraz korzyści płynących ze 

współpracy. Pokazanie umiejętności nabytych przez uczestników projektu oraz jego wpływu 

na pracę szkoły. 

   Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, 

Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyaszczyka, a także Ośrodka Rozwoju 

Edukacji w Warszawie. 

  Patronami  naukowymi zostali Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie i Katedra Pedagogiki Wydziału Humanistyczno - Społecznego Akademii 

Techniczno - Humanistycznej w Bielsku- Białej. 

Partnerami konferencji byli: 

 Urząd Miasta Częstochowy, 

 Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno- 

Ekonomicznej w Łodzi, 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 

 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie,  

 Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, 

 Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,  

 Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, 

 Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, 

 Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach, 

 Pokesdown Community Primary School- Bournmouth, Wielka Brytania, 

 Colegio Apostol Santiago - Vigo, Hiszpania, 

 Tammelan Koulu - Tampere, Finlandia, 

 Easy School of Languages, Malta, 

 Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Włochy, 

 Інститут Професійно-Технічної Освіти Академії Педагогічних Наук України, 

Ukraina, 

 Oxford University Press – Wydawnictwo Oxford University. 
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   Dzięki patronom medialnym: TV ORION, TV NTL oraz gazecie Dziennik Zachodni 

wydarzenie  to zostało szerzej upowszechnione i udokumentowane.  

   Zaproszeni prelegenci przedstawili różnorodne doświadczenia i idee związane z uczeniem 

się, nauczaniem oraz  promowaniem postaw proeuropejskich, wielokulturowością  

i mobilnością . 

  Wykład inauguracyjny zatytułowany "Kognitywistyka a dydaktyka" został wygłoszony 

przez Panią Profesor dr hab. Wigii Bednarkową z Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie. Dotyczył on ewolucji homo sapiens i jego miejsca we współczesnym świecie.  

Kolejny prelegent Pan dr Błażej Przybylski z Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie udowodnił, iż mobilność jest nie tylko wyzwaniem dla 

współczesnego społeczeństwa, ale przede wszystkim najskuteczniejszą formą rozwoju i 

zdobywania wiedzy. Szybka komunikacja i mobilność to przywilej życia we współczesnym 

świecie, dlatego też powinniśmy z niego korzystać oraz promować.   

 

  Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z procedurą przystąpienia do 

programu Erasmus+ oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pisania projektu i 

pozyskiwania środków z funduszy europejskich na ich realizację. Prezentację przedstawiły  i 

omówiły nauczycielki ze  Szkoły Podstawowej nr 13  Pani Edyta Ciesielska i Pani Jadwiga 

Ponchała. Prelegentki posiadają wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu prac 

projektowych oraz uczestnictwie w różnych formach mobilności.  

  

   Pan mgr Jacek Turlejski z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia  w Częstochowie 

omówił innowacyjne metody i rozwiązania edukacyjne stosowane w projektach Erasmus+. W 

realizowaniu   założeń   programu Erasmus+  dostępne narzędzia  umożliwiają reagowanie na 

nowe zjawiska, takie jak umiędzynarodowienie edukacji i coraz częstsze stosowanie 

cyfrowych narzędzi edukacyjnych oraz wspieranie tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia 

zgodnych z potrzebami i celami osób uczących się. Technologie powodują zmianę sposobu 

funkcjonowania społeczeństwa, więc należy  je, jak najlepiej wykorzystywać. 

   Szkoła Podstawowa nr 13  im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie realizuje projekt 

zatytułowany „Nauka - zdrowie - wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych 

inspiracji". W ramach tego projektu  nauczyciele odbyli praktyki „job shadowing” w kilku   

szkołach europejskich, które wprowadziły działania innowacyjne.   

Pani Zofia Makowska i Pan  Michał Karoń zapoznali słuchaczy z systemem edukacji w 

Finlandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Przedstawili pomysły na ciekawe rozwiązania 

edukacyjno-wychowawcze podpatrzone w wizytowanych szkołach oraz działania, które 

zostały  już wprowadzone do realizacji w szkole, a także o planach w nowym  roku szkolnym. 

 

   Pan Andrzej Jureczko, dyrektor gimnazjum,  omówił projekt  „Eurotopia -  Wspólne 

uczenie się o świecie o zanikających granicach”.  Stwierdził, że szkoła posiada  bogate 

doświadczenie w realizacji projektów. Realizowany projekt rozwija  umiejętności pracy w 

grupie, uczy międzykulturowości, planowania i realizacji zadań projektowych, 

wykorzystywania ICT oraz motywuje uczniów do nauki języków.  
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 Wymiaru międzynarodowego konferencji nadały wystąpienia prelegentów –obcokrajowców : 

wykładowcy Uniwersytetu w Łodzi Pana Michele Feliziani, który podkreślił znaczenie 

rozwijania kompetencji interkulturowych w nauczaniu języków obcych oraz Pani Profesor 

Aleksandry Worodienko z Instytutu Zawodowo-Technicznego Akademii na Ukrainie. W 

swoim wystąpieniu Pani Profesor podzieliła się doświadczeniem w realizacji projektów 

międzynarodowych po wymianie studentów w ramach programu Erasmus+. Był to 

szczególnie interesujący wykład wraz z prezentacją multimedialną.  Odbywał się za 

pośrednictwem komunikatora internetowego Skype i był tłumaczony przez Panią tłumacz. 

  Uczestnicy konferencji zapoznali się także z pedagogicznymi innowacjami, które zostały 

zainspirowane doświadczeniami zdobytymi w szkołach europejskich przez pracowników 

Szkoły Podstawowej nr 33 w Częstochowie. Zostały one przedstawione przez Panią 

Małgorzatę Zawadę, dyrektor szkoły.  

  „CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe" to tytuł kolejnej prezentacji. 

Przedstawiła ją Pani Małgorzata Jagiełło, nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana 

Kochanowskiego w Częstochowie. Omówiła innowacyjne metody nauczania języka 

wkomponowane w treści innych przedmiotów. Podstawowym celem metody CLIL jest 

przełamywanie bariery komunikacyjnej poprzez wykorzystanie języka obcego jako narzędzia 

do przyswojenia nowej, interesującej wiedzy i ważnych umiejętności. Jest to uczenie przez 

działanie, rozwiązywanie problemów, ,,oddziaływanie na wszystkie zmysły”. Pani mgr 

Małgorzata Jagiełło przekonywała słuchaczy do szerokiego zakresu korzyści  tej metody, 

która jest  korzystna  zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.  

  Praktyczny wpływ uczestnictwa w programie Erasmus na umiejętności interpersonalne i 

kompetencje przyszłych nauczycieli zostały zaprezentowane   przez Panią mgr Joanną 

Urbaniak z Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.  

   Rozluźniającym akcentem na zakończenie konferencji okazał się film przesłany przez 

szkołę z Hiszpanii, która jest wieloletnim partnerem SP13 w Częstochowie. Dynamiczne 

obrazy, dźwięk i występujące postaci opowiadające w języku angielskim o doświadczeniach 

zdobytych w czasie współpracy ze szkołami w Europie pozwoliły na zapamiętanie  idei 

programu Erasmus oraz korzyści płynących z realizacji projektów. 

   Zaproszeni goście, prelegenci, partnerzy konferencji oraz przedstawiciel Kuratorium 

Oświaty w Katowicach  Pani Joanna Sobotnik - konsultant do spraw programu Erasmus+   

wysoko ocenili treść merytoryczną oraz organizację konferencji. Zmotywowani słowami 

uznania organizatorzy planują nawiązywanie dalszych kontaktów zagranicznych, współpracy 

z instytucjami wspierającymi edukację, szkołami i uczelniami wyższymi oraz kontynuowanie 

upowszechniania dobrych praktyk poprzez publikacje i kolejne konferencje.  
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