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„Wiedniu, Wiedniu, tylko ty jeden.”  
Rudofl Sieczyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach od 1 do 14 lipca 2018 r. uczestniczyłam 

w dwutygodniowym kursie metodycznym prowadzonym przez 

szkołę ActiLngua Academy w Wiedniu. Mój wyjazd został 

sfinansowany w ramach programu PO WER i zrealizowany przy 

wsparciu SJO Glossa, która udzieliła pomocy na etapie pisania 

i składania wniosku oraz organizacji wyjazdów dla uczestników 

mobilności w mojej szkole. W trakcie szkolenia zrealizowanych 

zostało 40 jednostek lekcyjnych, a zajęcia prowadzone były 

przez nauczycielki pochodzące z Austrii – p. Andrę i p. Izabellę. 

Celem kursu było doskonalenie znajomości języka niemieckiego 

oraz zapoznanie z komunikatywnymi metodami w nauczaniu języka obcego. Uczestnikami 

ośmioosobowej grupy byli nauczyciele z Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Turkmenistanu. 

Zajęcia prowadzone były w sposób profesjonalny i ciekawy z zastosowaniem różnorodnych 

metod i narzędzi TIK.  

 

Podczas kursu doskonaliłam swoją praktyczną znajomość języka niemieckiego 

oraz otrzymywałam liczne wskazówki dotyczące wykorzystania na zajęciach filmów, reklam, 

piosenek, utworów literackich i prasy niemieckojęzycznej oraz stosowania gier językowych, 

jak i realizowania projektów z wykorzystaniem kamery.  

 

Oprócz udziału w samych kursach i szkoleniach w trakcie mobilności została 

zaplanowana aktywność w formie zwiedzania miasta i uczestnictwa w jego życiu kulturalnym 

oraz spotkań integracyjnych. Szkoła językowa zorganizowała przyjęcie powitalne, uroczystą 

kolację dla uczestników kursów metodycznych, wieczór z grami i zabawami, dwie wycieczki 

po Wiedniu z przewodnikiem oraz dodatkowe 

zajęcia poświęcone Austrii.  Dodatkowo 

we własnym zakresie i w gronie zaprzyjaźnionych 

uczestników mobilności zwiedzałam ciekawe 

miejsca zgłębiając historię i kulturę Austrii. 

Odwiedziłam m.in. dom Hundertwassera, cesarski 

skarbiec Schatzkammer, wzgórze Kahlenberg, pałac 

i ogród zoologiczny Schönnbrunn, muzeum Haus 

des Meeres oraz park rozrywki Prater. Od upałów 

i miejskiego zgiełku odpoczywałam w parku pałacu 
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Schönnbrunn, na basenie Jörgenbad oraz w parku Pötzleinsdorfer Shlosspark. Wiedeń nie 

słynie tylko ze wspaniałych zabytków, ale i z bardzo smacznej kuchni, której mogłam 

kosztować w różnych lokalach, m.in. w tradycyjnej kawiarni Demel, w której podawany jest 

oryginalny tort Sachera.  

 

W trakcie pobytu w Wiedniu odwiedziłam także wraz z innymi uczestniczkami kursu 

Österreich Institut, gdzie zostałyśmy zapoznane z aktualną ofertą instytucji 

oraz otrzymałyśmy cenne informacje odnośnie portalu do nauki i nauczania języka 

niemieckiego Mein Sprachportal oraz autorskich materiałów dydaktycznych. 

Zorganizowałam również zwiedzanie założonej w 1746 r. przez cesarzową Marię Teresę 

szkoły Theresianum.  

 

Udział w szkoleniu przyczynił się do rozwoju moich sprawności językowych, 

umiejętności i kompetencji zawodowych, poszerzenia wiedzy na temat historii i kultury 

Austrii, a także umożliwił mi  nawiązanie licznych kontaktów z nauczycielami z innych państw 

europejskich i wymianę doświadczeń oraz promocję mojego kraju, miasta i szkoły na forum 

europejskim. Pozytywnie oceniam poziom merytoryczny zajęć, atrakcyjność metod 

nauczania oraz program kulturalny oferowany przez szkołę ActiLingua. Przebieg kursu 

i realizację treści programowych dokumentowałam codziennie za pośrednictwem 

internetowego narzędzia Padlet. Zdobyte doświadczenia wykorzystam w codziennej pracy 

z uczniami. W roku szkolnym 2018/2019 zamierzam wdrożyć nauczanie zajęć 

komputerowych z wykorzystaniem 

elementów metody CLIL w ramach koła 

języka niemieckiego, zrealizować 

za  pośrednictwem portalu eTwinning 

projekt międzynarodowy oraz włączyć 

się w organizację warsztatów wielo-

kulturowych i spotkań z  obcokrajowcami 

w celu promowania u uczniów postaw 

otwartości i tolerancji. 

 

                                  

Małgorzata Kwiatkowska-Gromnicka - nauczycielka języka niemieckiego 


