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Przywitanie partnerów 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu była szkołą goszczącą w ramach wymiany 

uczniów: Działania związane z Uczeniem się, Nauczaniem i Szkoleniami C-6 “Zarządzający Sobą” dla pięciu 

szkół partnerskich: 

 Mäntsälän lukio z Finlandii (Mäntsälä), reprezentowanej przez dwóch nauczycieli: Tarję Alanko, Kaiję 

Turunen i cztery uczennice: Karinę, Aino, Pauliinę, i Venlę. 

 



 

  Escola Secundária Jaime Moniz z Portugalii (Funchal, Madeira), reprezentowanej przez dwóch 

nauczycieli: Alzirę Moreira Mendes, Teresę Sofia Nóbrega Gouveia i pięć uczennic: Anę Marię, Biancę 

Soraię, Marię Margaridę, Martę Raquel, i Sarę Marię. 

 



👉 

 IES CAYETANO SEMPERE z Hiszpanii (Elche), reprezentowanej przez dwóch nauczycieli: Juanę 

Marquez Navarro, Esther Agullo Gutierrez i czterech uczniów: Evelyn, Denisę Rebeca, Margaritę, i Pablo. 

 



👉 

 5th General Lyceum of Thessaloniki z Grecji, reprezentowanej przez dwóch nauczycieli: Ifigeneię 

Kaklamanou, Antonię Paraschiakou i trzech uczniów: Regginę, Soultanę, i George’a. 

 



👉 

 Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "Danilo Dolci" z Włoch  (Sycylia, Palermo), reprezentowanej przez 

dwóch nauczycieli:  Liborię Carfì, Giovanni Parisi i pięciu uczniów Aurora, Giada, Francesca, Melissa, i Simone. 

 



👉 

 Polska była reprezentowana przez Dyrektora szkoły: Ewelinę Stasik, Wice-Dyrektora: Agatę Stępień, 

koordynatora projektu: Katarzynę Bacę, Zespół Erasmusa: Agata Heyda, Justyna Jopek, Izabela Zdańkowska, 

Patrycja Zbieranek-Pietraszczyk, Marcin Pałys, Michał Augustyniak, Michalina Malinowska, Leszek Śliwiński, 

Joanna Fochtman, Marta Szulc-Jędrusik, Krzysztof Brom, i uczniów: Julian Szeląg, Maja Leśniak , Hanna Rek, 

Julia  Książek, Maja Masłoń, Wanessa Marzec, Michał Strzelec, Oliwia Bryszkowska, Natalia Krupińska, 

Krystyna Czarnik, Matylda Czechowska, Alicja Lewandowska, Igor Kotyniak, Maja Kowalska, Jagoda 

Smolińska , Weronika Magdziarczyk, Oliwia Kozubek, Mateusz Koryciński, Julia Bujanowska, Wiktoria Cichoń, 

Roksana Duda. 



 

Po oficjalnym powitaniu, uczniowie biorący udział w projekcie, wzięli udział w Warsztatach Integracyjnych prowadzonych przez 

naszego nauczyciela e-sportu, który jest również wykładowcą akademickim, pana Marcina Pałysa. Warsztaty obejmowały 

ćwiczenia, pomagające  przełamać  pierwsze lody. W międzyczasie nauczyciele zwiedzili niektóre części naszej szkoły: bibliotekę, 

sale naukowe, językowe i salę e-sportową. 

 



 

Dzień pierwszy - działania 

Rozpoczęliśmy od prezentacji Plakatów PLTS na temat tego, co oznacza w praktyce być osobą, która umie zarządzać 

sobą: złote zasady oraz wyrażenia wspierające proces uczenia się. Prezentacje zostały przedstawione przez polskich 

uczniów i koordynatora, panią Katarzynę Bacę, po czym nastąpiła praca zespołowa, z wykorzystaniem metod: 

Cooperative Learning i rutyna Myślenia Krytycznego - uczniowie w międzynarodowych zespołach dyskutowali i 

zapisywali praktyczne przykłady bycia samozarządzającym w obszarze: emocji, czasu, energii, pieniędzy, nauki, 

zdrowia i przestrzeni. Produktem końcowym były plakaty. 



 

 



 

 



 

Po obiedzie, uczniowie spędzili czas ze swoimi rodzinami goszczącymi, integrując się oraz zawiązując nowe przyjaźnie z 

uczestnikami projektu. 

 

Dzień drugi - działania 

Drugi dzień rozpoczął się od Warsztatów Praktycznych na temat zarządzania sobą z psychologiem szkolnym. 



 

Uczestniczący w nich uczniowie mogli poznać przyczyny stresu i sposoby radzenia sobie z nim. Testowali  różne 

techniki, aby lepiej radzić sobie ze stresem w codziennych sytuacjach życiowych. 

 
Po południu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w Warsztatach Kreatywności w Osikowej Dolinie - wykonywali choinkę 

z regionalnego drewna, poznawali kulturę regionu. 



 

 
Wieczorem, uczestnicy wzięli udział w  Edukacji Muzealnej zwiedzając Muzeum Śląskie w Katowicach z polskimi 

uczniami, jako przewodnikami. Mogli zapoznać się z historią regionu śląskiego. 



 

 

Dzień trzeci - działania 

Trzeciego dnia wybraliśmy się na całodzienną wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Krakowa z 

anglojęzycznymi przewodnikami. Zwiedziliśmy Wawel, Katedrę Mariacką i Rynek Główny.  Mogliśmy dowiedzieć się 

wiele o historii i kulturze Polski (edukacja na świeżym powietrzu, edukacja muzealna). 



 

 



 

 



 

Dzień czwarty - działania 

Nasi goście uczestniczyli w edukacyjnej wizycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz z przewodnikiem. Był czas 

poświęcony na refleksję i dyskusję - czego takie miejsce jak Auschwitz może nas dziś nauczyć. 

 
Popołudnie spędziliśmy z rodzinami goszczącymi - nasi uczniowie upiekli ciasteczka i ciasta na kiermasz świątecznyi. 



 

 

Niestety, warsztaty naukowe dotyczące badania powietrza, wody i gleby w naszym szkolnym laboratorium musiały 

zostać odwołane z powodu choroby naszego nauczyciela chemii, pana Jakuba Skuty. 



 

Dzień piąty- działania 

Ostatni, piąty dzień był bogaty w atrakcje. 

Zaczęliśmy od Festiwalu Sześciu Kultur - każdy partner zaprezentował narodową piosenkę i/lub taniec, reprezentujący 

kulturę danego kraju. 

 



 

Uczniowie przygotowali Stoiska na Kiermasz Świąteczny - na parterze sprzedawaliśmy prezenty świąteczne 

przygotowane przez wszystkie sześć krajów: kartki świąteczne, świeczki, cukierki świąteczne, ozdoby. Na pierwszym 

piętrze sprzedawaliśmy domowe ciasta i ciasteczka. 

 

Zebraliśmy 1000 zł dla naszych potrzebujących uczniów na święta! 

Dodatkowo nasz włoski partner przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponad 1000 EUR, 



 

na pomoc Ukrainie w czasie wojny. 

 
Kolejnymi zajęciami były warsztaty prowadzone przez naszego nauczyciela biologii, pana Krzysztofa Broma: Take Action 

- How Can I Take Care Of Fresh Air In My Town?- uczniowie pracowali w sześciu międzynarodowych zespołach. Każdy 

zespół opracował plakat, która informuje społeczność lokalną każdej ze szkół partnerskich o sytuacji powietrza w ich 

regionie. 



 

 
Ostatnim działaniem przeprowadzonym w szkole było uroczyste Pożegnanie ze świadectwami. 



 

 

Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się w jednej z najnowocześniejszych sal koncertowych w Europie - NOSPR, Katowice. 

Doświadczyliśmy ponadnarodowej kultury Europy poprzez muzykę. - Lawrence Foster (dyrygent)/ Peter Jablonski 

(fortepian), Grażyna Bacewicz, Koncert fortepianowy, Program:  Carl Maria von Weber, Uwertura do "Der Freischutz" 

[Wolny strzelec] , Hector Berlioz "Romeo et Juliette", symfonia dramatyczna, op.17 (wybór). 



 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Katowice 



 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Katowice 

Zanim wszyscy spotkaliśmy się w Polsce: 



 

● Wszyscy uczestnicy projeku w każdej szkole partnerskiej prowadzili przez tydzień dziennik zarządzania czasem, 

aby udokumentować, ile czasu spędzają nad określonymi zadaniami, aktywnościami lub pracą zespołową. Swoje 

refleksje zamieszczali na stronie utworzonej na Twinspace. Dziennik ten zainspirował naszych uczniów do bardziej 

efektywnego wykorzystania czasu; 

● Każdy kraj partnerski zidentyfikował główne i mniejsze lokalne/regionalne czynniki zanieczyszczające powietrze i 

odpowiedział na pytanie: Jaka jest jakość powietrza w mojej szkolnej miejscowości.Każdy partner zamieścił swój 

raport na Twinspace, co zaowocowało wspólną pracą w postaci prezentacji multimedialnej, na temat jakości 

powietrza we wszystkich krajach partnerskich; 

● Wszyscy uczniowie (z każdej szkoły partnerskiej) przeprowadzili badania na temat tego, co znaczy zarządzać 

sobą. Polscy uczniowie przeanalizowali sugestie wszystkich partnerów i wykonali cyfrowe plakaty w języku 

angielskim. 

KORZYŚCI W OBSZARZE DOSKONALENIA KOMPETENCJI UCZENIA SIĘ 

(LEARNING2LEARN) 

Uczniowie zostali zaproszeni do procesu krytycznego myślenia, w celu poprawy jakości zarządzania swoją 

nauką/czasem/pieniędzmi/energią/przestrzenią/zdrowiem/relacjami w życiu szkolnym i prywatnym. 

Mogli uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się dobrymi praktykami z innymi. Mogli inspirować się nawzajem do lepszego 

zarządzania sobą w różnych obszarach swojego życia. 

Uczniowie mogli poznać przyczyny stresu oraz praktyczne pomysły na radzenie sobie ze stresem w codziennych 

sytuacjach życiowych. 



 

Stosowanie dzienników zarządzania czasem pozwoliło uczniom udokumentować, a następnie zastanowić się nad 

czasem poświęconym na naukę, obowiązki, relacje  i odpoczynek. 

Poprawa umiejętności zarządzania sobą pomoże uczniom kończyć zaplanowane zadania w terminie, efektywniej 

organizować czas nauki do testów, osiągać lepszy stan skupienia się na zajęciach, mądre dbać o relacje z innymi i swój 

odpoczynek. Jest to kluczowe dla osiągnięcia celów związanych z nauką lub życiem prywatnym. 

INNE KORZYŚCI: 

● Uprzyjemnienie procesu uczenia się dzięki innowacyjnym metodom dydaktycznym 

● Większa świadomość własnej odpowiedzialności za ochronę środowiska (powietrze) 

● Zaangażowanie uczniów w wolontariat i pomoc na rzecz innych 

● Zapewnienie możliwości komunikacji i współpracy twarzą w twarz 

● Rozwijanie krytycznego myślenia, umiejętności przedsiębiorczych 

● Świadomość różnych kultur i różnorodności językowej UE 

● Rozwój kreatywności 

● Rozwój współpracy, umiejętności komunikacyjnych, proaktywności 

● Dzielenie się doświadczeniami i wiedzą 

● Rozwijanie kompetencji językowych (język angielski i ojczysty) 

● Możliwość zawarcia realnych (nie wirtualnych) przyjaźni na całe życie 

● Poznanie polskiej kultury, tradycji, zwyczajów, historii 

● Polscy uczniowie bardziej docenili własną kulturę dzieląc się nią z innymi narodami 



 

👉 Zapraszamy do naszej grupy na fb: https://www.facebook.com/groups/901723587425401 

👉 Zapraszamy na naszego Instagrama: @helpingwoborders 

👉 Zapraszamy na strony projektu: 

PL https://ixlo.sosnowiec.pl/helping-and-learning-without-borders/ 

EN https://ixlo.sosnowiec.pl/helping-and-learning-without-borders-en/ 

Summary written by the project coordinator, Mrs Katarzyna Baca, IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, 21.12.2022. 
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