Sprawozdanie z udziału w projekcie Erasmus+ (Mobilność kadry nauczycielskiej) w Niemczech
(Regensburg) w dniach 21.06.2015 - 03.07.2015
W dniach 21.06.2015 - 03.07. 2015 uczestniczyłam w szkoleniu metodyczno-językowym dla
nauczycieli języka niemieckiego w ramach projektu Erasmus+ . Zajęcia odbywały się w szkole "Institut
für Sprache, Kommunikation & Kultur - Horizonte", znajdującym się w samym centrum przepięknego
miasta Regensburg (Ratyzbona) W Bawarii w Niemczech. Kurs obejmował 60 godzin zajęć lekcyjnych
oraz różnego rodzaju zajęć i wycieczek fakultatywnych. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele języka
niemieckiego z różnych krajów europejskich w tym z Węgier, Słowenii, Szwecji i Wielkiej Brytani.
Celem zajęć było doskonalenie znajomości języka niemieckiego, aktualizacja i poszerzenie
wiadomości krajoznawczych, doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania
języka niemieckiego, ukierunkowanego przede wszystkim na rozwijaniu kompetencji
komunikatywnych ucznia oraz wspólna wymiana doświadczeń. Plan zajęć to m.in. doskonalenie
umiejętności fonetycznych, trening kompetencji językowych, skierowanych przede wszystkim na
ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu, idiomatyka, poprawa błędów, poznawanie gramatyki i słownictwa
poprzez zabawę, język młodzieżowy, dialekt bawarski, zastosowanie obrazu, piosenki oraz filmu na
lekcji, typowo niemieckie produkty, tematy z zakresu polityki, gospodarki, literatury, aktywności
ruchowe na lekcji oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu neurodydaktyki na zajęciach.
Niemieccy nauczyciele byli bardzo przyjaźnie nastawieni, wspaniale przygotowani pod
względem merytorycznym, zajęcia były prowadzone w sposób interesujący i zróżnicowany pod
względem wykorzystywanych metod i środków. Szkoła Horizonte jest miejscem bardzo przyjaznym
dla kursantów, dysponuje również niewielkim internatem dla swoich studentów. Zajęcia odbywały się
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30 z kilkoma krótkimi przerwami oraz jedną
dłuższą na obiad. Każdy uczestnik kursu mógł brać udział w wycieczkach fakultatywnych
organizowanych po południu oraz w weekendy.
Podczas pobytu w Regensburgu miałam okazję zwiedzić miasto, poznać jego historię, zabytki,
a także lokalny browar Kneitinger i Donaustauf (niedaleko od Regensburga) gdzie znajduje się
budowla Walhalla upamiętniająca sławne postacie historyczne niemieckojęzycznego kręgu
kulturowego, a także miasteczko Kallmünz oraz zamek w Neuschweinstein (wyjazd zorganizowany
prywatnie)
Udział w kursie metodycznym to dla mnie bardzo cenne doświadczenie pod względem
zawodowym. Okazja do doskonalenia własnych umiejętności językowych i pedagogicznych.
Omawiane podczas kursu techniki i metody, dyskusje i wymiana doświadczeń były dla mnie okazją do
skonfrontowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności w sferze metodycznej z tymi świeżo
poznanymi, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia moich kwalifikacji zawodowych,
umożliwił mi dostęp do nowych materiałów, technik i metod nauczania z których aktualnie korzystam
podczas prowadzenia zajęć w mojej szkole, poszerzył wiedzę z zakresu realio- i kulturoznawstwa,
umożliwił wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów co niejednokrotnie było inspiracją
do wcielania nowych pomysłów i sposobów uatrakcyjniania nauczania języka niemieckiego podczas
prowadzonych przeze mnie zajęć.
Agnieszka Gieryluk

