
  
 

BONJOUR Ann, Leila and Emeline!	
 
5. 10. 2021 r. powitaliśmy w naszej szkole trzy nauczycielki z partnerskiej szkoły - Lycée	
Valentine	Labbe	-	La	Madeleine we Francji. Panie uczą ekonomii, biotechnologii oraz wiedzy 
o społeczeństwie i przyjechały do naszej szkoły na job shadowing w ramach projektu 
Erasmus+, by wymienić dobre praktyki w następujących obszarach: 
* sposoby troszczenia się o dobre samopoczucie uczniów w szkole 
* sposoby radzenia sobie z absencją uczniów i ich zniechęceniem do nauki 
* dekoracje w szkole i strefy relaksu 
* oferta zajęć pozalekcyjnych (klubów i kółek) 
* opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami  
* projekty międzynarodowe  
* plan zajęć uczniów, grafik nauczycieli, polski system edukacji, ocenianie 
 
Trzy dni minęły nadzwyczajnie szybko. Podczas swojego krótkiego pobytu job shadowing 
w naszej szkole, Panie wzięły udział w lekcji wiedzy o społeczeństwie z dr Leszkiem 
Śliwińskim o polityce bezpieczeństwa, lekcji chemii z mgr Jakubem Skutą (debata na 
temat plusów i minusów budowy elektrowni atomowej w Polsce), lekcji biologii w 
laboratorium z dr Krzysztofem Bromem (Protozoa and algae microscopic observations), 
lekcji matematyki z mgr Katarzyną Budziłek- Jurek (kodowanie w języku angielskim), lekcji 
matematyki z nauczycielem wspomagającym z mgr Michaliną Malinowską, lekcji EDB 
(pierwsza pomoc) z mgr Anną Malczewską, lekcji francuskiego z mgr Joanną Fochtman 
oraz lekcji języka angielskiego z mgr Katarzyną Bacą (uczniowie klasy 3DP mieli okazję 
porozmawiać z paniami o edukacji, jedzeniu oraz ciekawych miejscach we Francji. 
Nauczycielki uczestniczyły również aktywnie w Klubie Podróżnika Który Czeka Na 
Jakąkolwiek Nazwę, z dr Michałem Augustyniakiem oraz w Kółku Kryminalistycznym z 
mgr Jakubem Skutą. Zwiedziły Muzeum Śląskie i Katowice. Bardzo spodobała im się 
Herbaciarnia	 Marzenie. Przeprowadziły wywiady z panią Dyrektor, z panią psycholog, 
koordynatorem projektów międzynarodowych oraz z niektórymi uczniami. Bardzo 
smakowały im nasze szkolne obiady.  
Z serca dziękujemy naszym uczennicom: Oldze Gajdzie, Emilce Nowak, Matyldzie 
Czechowskiej oraz Marcie Chojęta za pomoc w opiece nad paniami oraz za tłumaczenie! 



 
 

 


