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Cele szkolenia:  

- zwiększenie świadomości oraz zrozumienia dla odmiennych kultur 

- rozwijanie poczucia tożsamości i obywatelstwa europejskiego 

- podkreślenie wagi wielokulturowości oraz różnorodności poprzez udział w zajęciach 

formalnych i nieformalnych 

- pozyskanie nowych inspiracji i pomysłów na nowe projekty i współpracę międzynarodową 

 

 W trakcie kursu nauczyciele:  

 

- zaznajomili się  z tematami dotyczącymi dziedzictwa kulturowego, sztuki, etyki, religii, 

filozofii, geografii, historii, nauk społecznych, archeologii, muzyki i tańca oraz folkloru 

greckiego począwszy od starożytności po czasy współczesne. Kultura grecka była 

punktem wyjściowym do refleksji na temat własnych kultur. 

-w czasie kursu podzielono się refleksjami na temat tożsamości kulturowej uczestników 

w celu podniesienia samoświadomości oraz zweryfikowania, jakie można wykorzystać w 

pracy z klasą lub innymi nauczycielami. 

Szczegółowe odkrywanie kultury greckiej poprzez wycieczki oraz ćwiczenia oparte na 

doświadczeniach posłużyły jako bodziec do zgłębienia własnej tożsamości oraz 

podobieństw i różnic kulturowych. 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele rozwinęli następujące kompetencje:  

 

A)ZAWODOWE  

-włączanie doświadczeń w formułowanie nowych pomysłów oraz empirycznego potencjału 

w sprawdzone metody i techniki 

-wzbogacenie doświadczenia edukacji międzykulturowej poprzez zapoznanie się z 

dziedzictwem narodowym oraz lokalną kulturą 

- pozyskanie nowych pomysłów na wplatanie kultury na zajęciach z różnych przedmiotów  

-przygotowanie prezentacji, które mogą się˛ dalej rozwijać i kształtować po powrocie do 

miejsca pracy 

-rozumienie wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów europejskich oraz potencjału 

różnorodności kulturowej – włączenie tej wiedzy do programu nauczania 

 

 

 

 

 



B) JĘZYKOWE  

 

- udoskonalenie kompetencji językowych, w tym komunikacji w języku obcym w 

środowisku międzynarodowym  

- wzbogacenie słownictwa o nowe terminy i wyrażenia związane z różnorodnością kultur 

uczestników 

-poznanie podstaw greckiego alfabetu. Próba czytania i pisania po grecku. 

 

C) ORGANIZACYJNE  

-praca zespołowa, korzystanie ze wskazówek w celu kreatywnego i interaktywnego 

odkrywania elementów greckiej cywilizacji oraz w celu dokonania refleksji nad kulturą 

własną i pozostałych uczestników 

-przygotowanie prezentacji w celu przełożenia nowo nabytej wiedzy na praktyczny i 

użyteczny materiał do wykorzystania w nauczaniu. 

 

D) SPOŁECZNE  

Praca w zespole międzynarodowym, komunikacja i współpraca z uczestnikami 

- rozwój umiejętności interpersonalnych oraz społecznych  

- wzmocnienie świadomości międzykulturowej 

 

 

 

 


