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  Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. 

 Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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RELACJA Z POBYTU  I  GRUPY 
 
 
 

 
 
 

 
Projekt: „Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3   

im. Adama Kocura w Katowicach”   
____________________________________ 

 
 



„Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3  im. Adama Kocura w Katowicach”   

____________________________ 
 

TEACHER  
TRAINING PROVIDER 

 
 

„Emotional  Ecology” 
 
 

 został zrealizowany w hiszpańskiej Sevilli,  
w marcu 2016 r .   

 
  



„Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3  im. Adama Kocura w Katowicach”  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

    



„Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3  im. Adama Kocura w Katowicach”  
___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

 
 

w projekcie uczestniczyli: 

Romualda 
Grząba 

Marian 
Bajorowicz 

Gabriela 
Lis 

Aleksandra 
Filus 

Małgorzata Kuras 
- Bosowska 

Joanna 
Dębowiec 

Jacek Polewka 

Aldona 
Stolecka 

Elisabet 
Delgado 



06.03.2016r. 
                Grupa 8 nauczycieli – uczestników projektu POWER SE - 

                odlatuje do Barcelony liniami  

„Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3  im. Adama Kocura w Katowicach” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



Barcelona - przesiadka i lot liniami   
do Sewilli - oczywiście bez bagaży  

„Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3  im. Adama Kocura w Katowicach” 
_______________________________________________________________________________________________________________________  



Pierwszy dzień   

na zajęciach  w siedzibie   

Obiekty szkoleniowe Googla w Sewilli 



Pierwszy spacer po Sewilli 



 

Drugi dzień zajęć na temat: 
„Ekologicznego zarządzania 

emocjami”. 



09.03.2016 r. - Kadyks 



KADYKS -  
najstarsze miasto Europy  

w pełnej krasie 
 

Po pełnym emocji szkoleniu – nadszedł czas na zwiedzanie i posiłek   



Kadyks - najstarszy targ rybny w Europie 
 



10 marca - cały dzień spędziliśmy  
w MISION EVANGELICA URBANA DE SEVILLA.   



 Elisabet Delgato zapoznała uczestników projektu z Mision Urbana –  

czym jest i jak funkcjonuje w środowisku osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym.  



Do wieczora - uczestnicy projektu – w dwuosobowych grupach  
– przeprowadzali zajęcia w różnych grupach wiekowych.  

 Tolerancja i frustracja – to temat zajęć przeprowadzonych przez  Aleksandrę Filus                             
i Romualdę Grząbę wśród dzieci w wieku 5-7 lat. 

Celem zajęć było  poznanie przyczyn związanych z frustracją, panowanie nad emocjami, 
poznanie sposobów radzenia sobie ze złością,  słuchanie innych, integracja grupy. 



  
Jacek Polewka i Marian Bajorowicz przeprowadzili zajęcia z dziećmi w wieku 12-14 lat. 

Tematem zajęć były: Sposoby rozwiązywanie konfliktów . Zajęcia przeprowadzono                            
w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie ekologii emocjonalnej; zwrócono 

uwagę w szczególności na konieczność zdobycia zaufania u dzieci. 



Zajęcia dotyczące  umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz minimalizowania zachowań 
agresywnych dla dzieci w wieku 8 – 12 lat przeprowadziły: Aldona Stolecka i Małgorzata 
Kuras – Bosowska. Każda część zajęć przedzielona była krótką zabawą wokalno- taneczną 

oraz pokazem tańca flamenco w wykonaniu dzieci. 
 





Jak być asertywnym?  - zajęcia o takiej tematyce przeprowadziły Joanna Dębowiec                           
i Gabriela Lis w grupie dzieci siedmioletnich. Celem warsztatów było przygotowanie 

dzieci do zachowań asertywnych w różnych sytuacjach.  



Hiszpańska kuchnia  przypadła  
nam do gustu – zwłaszcza po tak 

ciężkim dniu  



W drodze z Agencji Google Partners / gdzie odbywały się zajęcia/   
na Sordę - zwiedzaliśmy miasto  



PLAC HISZPAŃSKI w całej okazałości 



 Czas na ewaluację i ostatnie zajęcia 
        12.03.2016  



12.03.2016r - wycieczka na GIBRALTAR 

Polski akcent na Gibraltarze 
pomnik ku czci gen W.Sikorskiego 



12.03.2016r. ZATOKA GIBRALTARSKA 



13.03.2016r BARCELONA –  
przystanek w podróży do domu. 



Zakochani w barcelońskim metrze. 





Słynne CAMP NOU - FC BARCELONA 



OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW: 
 

1.    Ukończyliśmy szkolenie - “Ekologia emocjonalna”. 
2.   Poznaliśmy techniki zmian niepożądanego zachowania wśród młodzieży i zdobyliśmy 
umiejętności komunikacyjne do pomyślnego zarządzania problemami. 
3.   Udoskonalilismy  znajomość języka angielskiego. 
4.  Prowadząc zajęcia z dziećmi emigrantów w Misji Urbana, mogliśmy zaprezentować nasze 
umiejętności pracy i w praktyce zetknąć się z nowymi technikami zarządzania emocjami.   
5.   Upowszechniamy rezultaty naszej wymiany , prowadząc lekcje otwarte, szkolenia w ramach 
WDN, aktualizując stronę www szkoły , fb oraz podejmując inne działania.  
6. Wzrosła nasza samoocena – staliśmy się bardziej kreatywni, otwarci i przełamaliśmy stres 

związany z posługiwaniem się językiem obcym.  
 

 



  

 

NA REALIZACJĘ PROJEKTU 
OTRZYMALIŚMY WSPARCIE 

FINANSOWE PRZYZNANE PRZEZ  
  

 

                                                                                                                             

 
 

  
 

Dziękujemy Agencji Narodowej, 
Uczestnicy projektu. 


