
ERASMUS + 
Włochy - Soverato 2022 



W dniach 22-29 maja 2022r. 
dwóch naszych nauczycieli 
przebywało na południu Włoch, 
w mieście Soverato, na kursie 
"Outdoor education - to 
improve pupils participation 
and fight drop out”. 



Wyjazd został zorganizowany  
w ramach projektu Erasmus + pt. „Gry 
i zabawy oraz outdoor teaching jako 
metody podnoszące poziom jakości 
kształcenia w Szkole Podstawowej 
Specjalnej Nr 40 w Zabrzu.       
 



Nasi nauczyciele mieli możliwość poznania metod 
outdoor teaching oraz ciekawych rozwiązań. 
Uczestniczyli w lekcjach terenowych, ucząc się jak 
integrować treści z różnych przedmiotów. 
 



Podczas kursu nauczyciele 
mieli wiele możliwości do 
dzielenia się wiedzą  
oraz doświadczeniem  
w międzynarodowej 
grupie pedagogów.  



Ponadto zwiedzali ciekawe 
zakątki Soverato takie jak: 
ogród botaniczny, kościół 
Matki Bolesnej oraz 
przepiękne wybrzeże Morza 
Jońskiego. 





W ogrodzie botanicznym oprócz pogłębiania wiedzy 
z zakresu outdoor teaching nasi nauczyciele wzięli 
udział w sesji mindfullness, która nie tylko działa 
relaksująco, ale również pobudza do działania  
i pozwala odkrywać nowe inspiracje i pomysły. 



Jednym z elementów kursu były warsztaty 
dotyczące odkrywania własnych zasobów 
wewnętrznych i zarządzania nimi. Kursanci uczyli 
się jak rozpoznawać swoje kompetencje oraz 
ograniczenia i jak nimi kierować dla rozwoju 
własnego oraz poprawy jakości nauczania. 





Podczas kursu nasi nauczyciele 
zakosztowali prawdziwie 
włoskiej gościnności – wszyscy 
pracownicy ośrodka 
szkoleniowego byli niezwykle 
uczynni. Dzięki uprzejmości i za 
namową prezesa ośrodka, Pana 
Pietro Curatola, nasi nauczyciele 
udali się w czasie wolnym do 
jednego z najbardziej 
malowniczych miejsc w całej 
Kalabrii, tj. miasta Reggio di 
Calabria.  





Ośrodek szkoleniowy 
zorganizował również dla 
swoich kursantów bardzo 
pouczającą wycieczkę do 
miasta Badolato. Odwiedzili 
oni tamtejszy ośrodek 
pomagający ludziom 
uzależnionym i poznali jego 
historię.  



Na zakończenie całego pobytu nauczyciele mieli 
możliwość ucztować w prawdziwie włoskim stylu, 
smakując specjałów lokalnej kuchni. 



„Nie biegaj, bo wpadniesz pod konie. Nie biegaj, bo 
się spocisz. Nie biegaj, bo się zabłocisz. (…) I cała 

potworna maszyna pracuje długie lata,  
by kruszyć wolę, miąć energię,  

spalać siłę dziecka na swąd.” 
 

Janusz Korczak 


