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W latach 2014 – 2016 Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim 
uczestniczyło w projekcie Erasmus+ „Otwarte drzwi do nauki 
nieformalnej”. Wraz z partnerami z 6-u krajów tworzyliśmy 
zajęcia „inne niż zwykle” – często poza szkołą, kładące nacisk 
na praktyczne zdobywanie wiedzy, uczenie się przez działanie, 
od innych ludzi, łączące ze sobą różne przedmioty i sposoby 
przekazywania wiedzy. W wyniku projektu powstał zbiór 
przykładów zajęć z użyciem metod nieformalnych w formie e-
booka w języku angielskim dostępny na stronie projektu 
http://nonformalopendoors.eu  
Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem najważniejszej części 
wersji angielskiej, która jest dostępna także na stronie naszej 
Szkoły – zbioru metod nieformalnych na lekcjach (collection of 
non formal lessons). Tłumaczenie rozpoczyna się przykładami 
pochodzącymi ze szkolenia na ten temat  w Assen w Holandii, 
przeprowadzonego dla partnerów przez firmę Quarter Mediation 
w 2014 roku. Zestaw przykładów od każdego partnera jest 
poprzedzony opisem wpływu, jaki dane zajęcia miały na 
uczniów.  

Anna Szafarz, koordynator Projektu. 
 

 

 

 

QUARTER MEDIATION 

Stop Motion – tworzenie filmu ze zdjęć 

Tytuł:    Zatrzymaj ruch. 
Grupa docelowa:  nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy 
szkoły    
Liczba uczestników: 14  
Rodzaj aktywności: warsztaty praktyczne    
Czas trwania aktywności: 90 minut 
Główny cel: nauczanie różnych przedmiotów (na przykład 
informatyki, języka angielskiego, biologii, historii, geografii, muzyki, 
plastyki, sztuki, matematyki, fizyki) przy użyciu metod nieformalnych 
Miejsce:   Assen, Holandia   
Metody nauczania: uczenie poprzez działanie (ang. Learning-by-
doing), metoda bezpośrednia (ang. Hands-on), metoda projektowa 
Potrzebne materiały: komputer, aparat fotograficzny, klocki 
lego, postacie z klocków lego, materiały do powtórnego 
wykorzystania, pliki mp3 z muzyką, zdjęcia, które posłużą za tło 
Przebieg aktywności:  
Etap 1:   Stworzenie scenariusza do historii 
połączonej z przedmiotem, którego chce się nauczać. 
Etap 2:   Wybór tła oraz materiałów potrzebnych do 
stworzenia historii. 
Etap 3: Tworzenie krok po kroku zdjęć aparatem cyfrowym w 

http://nonformalopendoors.eu/


 

celu imitowania ruchu postaci występujących w opowieści. 
Etap 4:   Skopiowanie stworzonych zdjęć do 
specjalnie utworzonego folderu na komputerze. 
Etap 5:   Otwarcie skopiowanych na komputer 
zdjęć w programie Windows Movie Maker. 
Etap 6:   Zaprojektowanie strony tytułowej oraz 
zaplanowanie czasu trwania poszczególnych slajdów. 
Etap 7:   Dodanie odpowiedniej muzyki. 
Etap 8:   Zapisanie powstałego filmu na dysku 
komputera. 
Wyniki/rezultaty aktywności: Stworzenie filmu poprzez użycie 
zdjęć zrobionych krok po kroku. 
Rady: Stwórz co najmniej 40 zdjęć; nie zmieniaj położenia aparatu 
podczas robienia kolejnych zdjęć, wykaż się pomysłowością. 
Opinie uczestników: Taką metodą można nauczać 
praktycznie każdego przedmiotu. (Aleksandra, Polska) 
Więcej informacji: www.quartermediation.eu     
http://nonformalopendoors.eu/ 
 
 

 

 

Music, colours and creativity Muzyka, kolory i kreatywność 
 
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół 

podstawowych i średnich, szkoleniowcy edukacji doroslych 

   

Liczba uczestników: 17  

Rodzaj aktywności: warsztaty  

Czas trwania aktywności: 60 minut  

Główny cel: wykorzystanie aktywności na sztuce, muzyce, biologii, 

geografii, w sposób interdyscyplinarny z użyciem metod 

nieformalnych   

Miejsce: Assen, Holandia.    

Metody nauczania: metody aktywne i projektowe 

Potrzebne materiały: 5-10 metrów papieru do malowania, 

pisaki, farby,  nagrania muzyczne. 

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Przygotowanie miejsca do pracy 

Etap 2: Prowadzący wyjaśnia wagę muzyki i kolorów w naszym życiu. 

Etap 3: Prowadzący wyjaśnia reguły uczestnikom i podaje im temat 

(np. wiosna) 

Etap 4: Uczestnicy wybierają kolor i zaczynają malować inspirując się 

muzyką 



 

Etap 5: Kiedy muzyka się zmienia, uczestnik ze swoim kolorem 

przenosi się w miejsce sąsiada i kontynuuje jego obrazek 

Etap 6:  Zadanie kończy się, kiedy papier jest pomalowany 

Wyniki/rezultaty aktywności: obraz długości 5-10 metrów na zadany 

temat 

Rady: używaj pasteli, nie rozmawiaj, słuchaj muzyki, bądź kreatywny 

Opinie uczestników: Bardzo mi się podobało to zajęcie, bo pobudzało 

kreatywność, zarówno nauczyciela, jak i ucznia (Eliza, Rumunia). 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

www.quartermediation.eu  

 

 

 

 

Treasure Hunting – Poszukiwanie skarbów 

Grupa docelowa: nauczyciele, szkoleniowcy, dyrektorzy 

Liczba uczestników: 10 

Rodzaj aktywności: warsztaty pod dachem i na świeżym powietrzu 

Czas trwania aktywności: 6 godzin 

Główny cel: nauczanie różnych przedmiotów (np. ICT, angielskiego, 

biologii, historii, geografii, sztuki) poprzez metody nieformalne oparte 

na sztuce, biologii, informatyce i sporcie   

Miejsce: Assen i Bourtange, Holandia.    

Metody nauczania: uczenie się w praktyce, projekt, zajęcia na 

świeżym powietrzu, orientacja w terenie, prawdziwe zadania w 

realnej sytuacji. 

Potrzebne materiały: mapa, rysunki, aparat fotograficzny, 

długopis, komputer, Glogster.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: poszukiwania w terenie w celu rozpoznania ciekawych miejsc: 

starych budynków, pomników, parków, obrazów, kościołów etc. 

Etap 2: wykonanie rysunków miejsc z pkt 1 

Etap 3: stworzenie mapy z ciekawymi miejscami do odwiedzenia z 

użyciem Glogstera 

Etap 4: zorganizowanie wycieczki 

Etap 5: podzielenie uczestników na grupy w formie zadania 

http://nonformalopendoors/
http://www.quartermediation.eu/


 

Etap 6: dostarczenie każdej grupie mapy i rysunków koniecznych do 

odnalezienia skarbów 

Etap 7: każda grupa rozpoznaje przedmioty z obrazków w realu i 

umieszcza je na mapie 

Etap 8: uczestnicy wracają do klasy 

Etap 9: uczestnicy są szkoleni z użycia Glogstera, zastępują rysunki 

zdjęciami i umieszczają na Glogsterze 

Wyniki/rezultaty aktywności: mapa interaktywna 

Opinie uczestników: Dostałam wiele inspiracji jak być kreatywną 

nauczycielką (Joanna, Finlandia) 

Powinniśmy używać ICT w nauczaniu, aby nasze lekcja były bardziej 

ciekawe i atrakcyjne (Abdullah, Turcja) 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

www.quartermediation.eu  

 

 

 

 

                                      Mind mapping – Mapa myśli 

Grupa docelowa: nauczyciele, szkoleniowcy, dyrektorzy, pedagodzy 
szkolni,  koordynatorzy projektów     
Liczba uczestników: 20 (4-o osobowe grupy)  
Rodzaj aktywności: warsztaty  
Czas trwania aktywności: 90 minut   
Główny cel: stymulowanie kreatywności w grupie, zastosowanie 
metod kreatywnych do nauczania w celu użycie jako burza mózgów 
na początku zajęć lub na końcu    
Miejsce: Assen, Holandia    
Metody nauczania: uczenie się w praktyce 
Potrzebne materiały: kartki A-0, markery w różnych kolorach, 
stare gazety, nożyczki, klej.  
Przebieg aktywności:  
Etap 1: Umieszczenie słowa kluczowego w centrum kartki 
Etap 2: Połączenie słowa z obrazkiem, rysunkiem lub symbolem 
Etap 3: Zbudowanie drzewa wokół głównego pojęcia 
Etap 4: Stworzenie gałęzi drzewa z każdego pojęcia łączącego się z 
wyrazem podstawowym 
Etap 5: Dodawanie kolorów i fantazji do mapy 
Etap 6: Ustalenie logicznego powiązania pomiędzy słowem 
kluczowym a pozostałymi 
Etap 7: Prezentacja map przed uczestnikami 
Wyniki/rezultaty aktywności: mapa myśli na zadany temat 
Rady: bądź kreatywny, użyj ograniczeń tylko w celu pobudzenia 
kreatywności grupy (np. jedna grupa może użyć tylko markerów, 
druga tylko wydzieranek, trzecia zdjęć, czwarta czego tylko chce itd.). 

http://nonformalopendoors/
http://www.quartermediation.eu/


 

Miłej zabawy ! 
Opinie uczestników: Możesz używać mapy myśli do każdego 
przedmiotu sprawiając, że lekcja staje się atrakcyjna i ciekawa dla 
uczniów (Aleksandra, Polska). 
Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 
www.quartermeditation.eu  
 
 
 
 

                                       Glogster – plakat multimedialny 
 

Grupa docelowa: nauczyciele, szkoleniowcy, dyrektorzy, pedagodzy 
szkolni, koordynatorzy projektów.     
Liczba uczestników: 20   
Rodzaj aktywności: lekcja interdyscyplinarna oparta na pracy w 
terenie i warsztatach   
Czas trwania aktywności: 90 minut   
Główny cel: stymulowanie metod  kreatywności grupy, stosowanie 
metod kreatywnych uczenia opartych na ICT.    
Miejsce: Assen, Holandia    
Metody nauczania: nauka w praktyce, poszukiwanie skarbów 
Potrzebne materiały: kserówki z mapą, rysunki, długopisy, komputer, 
Glogster, aparat fotograficzny, zdjęcia.  
Przebieg aktywności:  
Etap 1: Prowadzący rozdaje mapy i rysunki uczestnikom. 
Etap 2: Uczestnicy muszą posługując się mapą odnaleźć prawdziwe 
obiekty, które maja na rysunkach 
Etap 3: Uczestnicy robią zdjęcia w miejscach zaznaczonych na mapie 
łączących się z obiektami na rysunkach. 
Etap 4: Uczestnicy otwierają mapę przesłaną na Glogstera przez 
prowadzącego. 
Etap 5: Ładują na Glogstera zdjęcia przez siebie wykonane. 
Etap 6:  Uczestnicy zastępują znaki na mapie zdjęciami z realu 
Etap 7: Uczestnicy tworzą projekt w oparciu o zajęcia 
Wyniki/rezultaty aktywności: jeden projekt w Glogsterze na 
uczestnika 
Opinie uczestników: Uczestnicy ocenili Glogstera jako bardzo 
przydatnego w uczeniu wielu przedmiotów i i przyjaznego dla 
użytkownika. 
Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 
www.quartermediation.eu  
 
 
 
 
 
 

Jak działały metody nieformalne w szkole Ghindeni ? 
 
1.THE ALPHABET BOOK 
Zajęcia miały miejsce w klasie i objęły pierwszoklasistów. Każdy 
uczeń wykonał swoją własną książkę z alfabetem („Szczęśliwy 
alfabet”), przy której mógł wykazać się kreatywnością. To działanie 
rozwija możliwości rozumienia i wyrażania idei, myśli i intencji 

http://nonformalopendoors/
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poprzez język pisany. Uczniowie byli zadowoleni wykonując swoją 
pierwszą książkę i bardziej otworzyli się na tradycyjną naukę. 
2. OPEN CLASS- ENGLISH GEOGRAPHY 
Zajęcia typuu otwarta klasa objęły uczniów z 3 i 4 klasy i łączyły 
geografię z angielskim. Podczas zajęć uczniowie  nauczyli się 
przedstawiać używając standardowych formułek, prezentować swoje 
miejsce urodzenia, poruszać się po mapie, odnajdywac na mapie 
miejsca z pocztówek. Zajęcia rozwinęły ich umiejętność orientacji, a 
poprzez użycie metod wizualnych, wzmocniłyi utrwaliły zdobyta 
wiedzę. 
  3. THE BOOKS TOURNEMENT 
Konkurs czytelniczy odbył się z udziałem biblioteki Ghindeni. 
Uczniowie nauczyli się wyrażać opinię używając konkretnych 
argumentów, robic materiały promujące książkę, opowieść lub 
ulubionego bohatera, i opowiadać historię z użyciem obrazków. 
Zajęcia stymulują zainteresowanie czytaniem i poprzez formułę 
konkursu motywuje uczniów. Wybrane książki są włączone w dłuższy 
okres trwania konkursu, w czasie którego zostanie wybrana jedna 
książka, a rezultaty kolejnych etapów glosowania będą pokazane na 
specjalnej tablicy. 
 4. CHILDREN  INTERNATIONAL  DAY 
Te zajęcia z rozwoju osobistego objęły dzieci z zerówki i ich 
rodziców. Uczniowie nauczyli się występować przed grupą i 
pracować w zespołach. Uczestnicy dobrze się bawi, gdyż zajęcia 
łączyły muzykę i ruch. Pogłębiła się więź między dziećmi a rodzicami 
poprzez współdziałanie przy zadaniach. 
5. LET’S  MAKE  3D  GEOMETRIC  SHAPES 
Zajęcia matematyczne dla uczniów 8-ej klasy przeprowadzone w 
klasie. Polegały na konstruowaniu brył 3D z materiałów powszechnie 
dostępnych. Uczniowie nauczyli się nazywać części, właściwości i 
cechy brył, jak również współpracować w grupie, aby uzyskać lepszy 
rezultat. Zajęcia przyniosły lepsze rezultaty niż tradycyjne, gdyż były 
atrakcyjne i motywujące dla uczniów, a rezultat był namacalny i 
widoczny.  
6. HOW  TALL  IS ? 
Zajęcia były przeprowadzone na słonecznym podwórku szkolnym, 
gdzie dobrze widać cień. Uczniowie 7 klasy z użyciem wiedzy 
matematycznej musieli sobie poradzić z obliczeniami wysokości 
wysokiego drzewa i budynku szkoły. Zajęcia były bardziej efektywne 
niż tradycyjne, bo wykorzystywały reguły matematyczne w terenie i 
pokazywały ich praktyczne zastosowanie. 
7. TYPES  OF  FORCES 
Na lodowisku w Krajowej uczniowie 7 klasy uczyli się o związku 
między teorią a praktyką, co pomoże im lepiej rozumieć otaczający 
ich świat. Uczniowie rozpoznawali i nazywali obserwowane w 
praktyce rodzaje siły, zasady równowagi, jak również prawa 
mechaniki.uczniowie byli bardziej otwarci na obserwację, a 
połączenie rozrywki z nauką sprawiło, że poczuli się bardziej 
zaangażowani w proces zdobywania wiedzy. 
  

8. EUROPE WALL oraz 
9. THE  COUNTRIES’  FLAGS MADE BY FRUITS AND 
VEGETABLES 



 

Pierwsze zajęcia odbyły się na podwórku przedszkola Ghindeni., 
drugie w klasie, gdzie uczniowie 6 i 7 klasy uczyli się na temat 
symboli i tradycji przy pomocy nietypowych materiałów – owoców i 
warzyw. Uczyli się także współpracy z kolegami i pracy w grupie. 
Uczestnicy deklarowali, ze zajęcia były dobrą zabawą i że nigdy nie 
zapomną wiedzy, którą zdobyli w niekonwencjonalny sposó. 
Zachęciło ich to także do dalszego zdobywania wiedzy na temat 
krajów. Malunki na płocie przedszkola ozdobiły podwórko i stały się 
źródłem dla dalszych zajęć dla dzieci i młodzieży. 
10. I LIKE FRENCH CULTURE  
Zajęcia były przeprowadzone zarówno w klasie, jak i na podwórku 
szkolnym. Uczniowie 6 i 7 klasy przygotowali inscenizację bajek La 
Fontaine`a odgrywaną przed kolegami i koleżankami. Przygotowania 
objęły próby, zrobienie scenografii, ćwiecznie wymowy, ekspresji i 
dykcji. Tym sposobem nauka języka była przyjemnością. 
 
”Open doors for non formal” w szkole  Ghindeni:  
Dwoje nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w Holandii 
zorganizowanym przez Quarter Mediation. Szkoła Ghindeni 
zorganizowała 7 warsztatów dla nauczycieli (3 w szkole Ghindeni, 3 
w Connector 2015, 1 w szkole Teasc na zebraniu nauczycieli fizyki. 
Warsztaty te obejmowały popularyzację metod nieformalnych 
inspirowaną szkoleniem w Holandii. Sześcioro nauczycieli i księgowy 
uczestniczyli w 3 spotkaniach projektowych. Czworo nauczycieli 
uczestniczyło w CONNECTOR (2015 i 2016) organizowaną przez 
rumuńską Agencję Narodową. 
Stu uczniów, 10 nauczycieli i 30 rodziców brało udział w 3 
warsztatach w muzeum przyrodniczym w Krajowej, 2 koncertach 
edukacyjnych w filharmonii,  1 przedstawieniu kukiełkowym, 2 
spotkaniach z policjantami i strażakami, 1 wizycie w fabryce lodów 
Top Gel w Carcea, 2 wycieczkach po Dunaju i zakładów Brancusi, 
Targu-jiu, warsztatach garncarskich w Horezu. 2 warsztatach IT w 
klasie Web 2.0 Tools), 4 zajęciach doradztwa, 1 wolontariiacie w 
domu opieki, 3 konkursach związanych z wynikami projektów 
europejskich. 
 
 

 

 

THE ALPHABET BOOK – Książka z alfabetem 

 

Grupa docelowa: uczniowie 1-szej klasy     

Liczba uczestników: 12  

Rodzaj aktywności: ćwiczenia utrwalające  

Czas trwania aktywności: 5 godzin  

Główny cel: rozwijanie umiejętności rozumienia i wyrażania idei, myśli 

i zamiarów w piśmie    

Miejsce: Scoala Gimnaziala Ghindeni, Rumunia.    



 

Metody nauczania: wyjaśnianie, rozmowa, burza mózgów 

Potrzebne materiały: kartki papieru, kredki, dziurkacz  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Powtórzenie. Krótka rozmowa z uczniami na temat związków 

między kształtem, nazwą i brzmieniem liter/głosek 

Etap 2: Praca grupowa. Uczniowie wybierają kolory i zaczynają 

rysować litery i obrazek przedstawiający obiekt zaczynający się od 

danej litery. Każdy uczeń wykonuje cały alfabet. 

Etap 3: Po napisaniu wszystkich liter i narysowaniu obrazków karki 

są zszywane i każdy uczeń ma swoją książkę z alfabetem 

wyrażającą jego indywidualną kreatywność. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Zestaw książek „szczęśliwy alfabet” 

Opinie uczestników: uczniowie byli bardzo zaangażowani w 

wykonywanie książek 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

 

 

 

OPEN CLASS- ENGLISH GEOGRAPHY – otwarta klasa – 

angielski na geografii 

Grupa docelowa: uczniowie 3 i 4 klasy    

Liczba uczestników: 17  

Rodzaj aktywności: uczenie się  

Czas trwania aktywności: 50 minut  

Główny cel: promowanie i rozwijanie umiejętności 

międzyprzedmiotowych    

Miejsce: Szkoła Ghindeni, Rumunia    

Metody nauczania: uczenie się przez działanie, mind-map, ćwiczenia 

praktyczne 

Potrzebne materiały: pocztówki, mapa Rumunii  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Mój dom, ulica, wieś. Każdy uczeń wypełnia kartkę do 

kolegi/rodziny z użyciem adresu. 

Etap 2: Uczniowie tworzą krótkie dialogi z użyciem nowego 

słownictwa: address, card, stamp, post office, map. 

Etap 3: Rozszerzanie wiedzy: każdy uczeń otrzymuje zadanie, żeby 

odnaleźć na mapie największe miasta w Rumunii. 

http://nonformalopendoors/


 

Etap 4: Gra polegająca na poznawaniu nowych miejsc. Na kartach 

znajdują się zdjęcia przedstawiające różne miejsca w Rumunii. 

Uczniowie próbują zgadnąć, gdzie były zrobione, a potem 

sprawdzają na odwrocie prawidłową odpowiedź 

Etap 5: Uczniowie odnajdują miejsca z kart na mapie. 

Etap 6:  Uczniowie piszą na tablicy nazwy miejsc, które poznali. 

Wyniki/rezultaty aktywności: poznanie nowego słownictwa, dot. 

Adresu i położenia, wystawa starych kartek.  

Opinie uczestników: Uczniom podobała się praca z mapą i 

wykorzystanie starych kartek przy ćwiczeniu. 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

 

 

 

THE BOOKS TOURNEMENT – Turniej czytelniczy 

Grupa docelowa: uczniowie 3 i 4 klasy     

Liczba uczestników: 17  

Rodzaj aktywności: projekt międzyprzedmiotowy  

Czas trwania aktywności: 2 godziny  

Główny cel: kształcenie i pobudzanie aktywnego czytelnictwa, 

stymulowanie kreatywności i umiejętności argumentowania 

   

Miejsce: biblioteka w szkole Ghindeni    

Metody nauczania: rozmowa, burza mózgów 

Potrzebne materiały: lektury, akwarele, kredki, markery, papier

  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Znajdź swoją ulubioną książkę – wszyscy uczniowie mogą 

przeszukiwać półki biblioteki w celu odnalezienia danej lektury. 

Etap 2: Podaj powód – każdy uczeń musi uzasadnić swój wybór. 

Powód powinien być osobisty: Opisz książkę w trzech słowach, 

Przeczytałem i dowiedziałem/nauczyłem się ... 

Etap 3: Po wysłuchaniu wszystkich uzasadnień, uczniowie głosują na 

książkę, która będzie czytana. Przy pierwszym czytaniu wszyscy 

uczniowie są obecni. 

Etap 4: Selektywne czytanie. Czytane są fragmenty, a uczniowie 

rysują bohaterów, sceny, które utkwiły im w pamięci, robią maski 

bohaterów. 

http://nonformalopendoors/


 

Etap 5: Opowiadanie treści książek na podstawie rysunków. 

Sugerowane pytania: gdzie dzieje się akcja ? Co można powiedzieć 

o bohaterach ? Jakie jest przesłanie opowieści ? Co ci się nie 

podobało ? Czy nauczyłeś/dowiedziałeś się czegoś nowego ? 

Etap 6:  Konkurs trwa przez kilka tygodni, aby wybrać najlepszą 

książkę. Wybrane tytuły są wystawiane na specjalnej tablicy w 

grupach: wszystkie, półfinał, finał. Każdy uczeń wypełnia kartę 

czytelnika, aby mieć prawo do zagłosowania. 

Wyniki/rezultaty aktywności: plakaty, maski, karty czytelnika, tablica 

turniejowa. 

Opinie uczestników: „Lubię czytać i rysować i w tym turnieju miałam 

taką możliwość. Jestem ciekawa, która książka wygra.” (Crina) Nie 

wiedziałem, co mam narysować, ale kiedy ponownie przeczytałem 

książkę, wpadłem na pomysł i zrobiłem maskę bohatera.” (Yannis) 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

 

 

 

CHILDREN  INTERNATIONAL  DAY – Dzień Dziecka 

 

Grupa docelowa: uczniowie zerówki     

Liczba uczestników: 13  

Rodzaj aktywności: ćwiczenia w rozwoju osobistym  

Czas trwania aktywności: 120 minut   

Główny cel: rozwijanie partnerskich stosunków między uczniami, 

nauczycielami, rodzicami a szkołą, rozwój umiejętności mówienia 

przed klasą, rozwój umiejętności pracy w grupach   

Miejsce: Szkoła Ghindeni, Rumunia    

Metody nauczania: rozmowa, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne. 

Potrzebne materiały: papier, kredki, obrazki z baśni, akwarele, 

balony, pędzle.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie rozpoznają fragmenty baśni i z pomocą rodziców 

prezentują je przed klasą używając umiejętności, które nabyli w 

czasie roku szkolnego. 

Etap 2: Nauczyciel czyta zabawne zdania, a uczniowie starają się 

powtarzać używając poprawnej wymowy. 

http://nonformalopendoors/


 

Etap 3: Najlepszy ilustrator: każde dziecko ze swoim rodzicem robi 

ilustrację „moja rodzina”, następnie prezentuje i opowiada o swojej 

rodzinie. 

Etap 4: Taniec z balonami: dzieci tańczą w parach starając się nie 

upuścić balona między nimi. Zadanie łączy ruch i muzykę, co jest 

atrakcyjne dla dzieci, rodzice w tym czasie podają przekąski i napoje 

i wymieniają opinie dotyczące zadań. 

Wyniki/rezultaty aktywności: krótkie historie zaprezentowane przez 

dzieci, ilustracje „moja rodzina”, silniejsza więź łącząca uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

Opinie uczestników: Rodzicom podobały się zadania i chcieliby 

kontynuować takie spotkania. Cieszyli się, że mogą wspierać swoje 

dzieci w zadaniach, a dzieci bardzo to doceniły. 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

 

 

 

LET’S  MAKE  3D  GEOMETRIC  SHAPES – Stwórzmy bryły 

geometryczne 3D 

 

Grupa docelowa: uczniowie 8 klasy     

Liczba uczestników: 12  

Rodzaj aktywności: warsztaty  

Czas trwania aktywności: 3 godziny   

Główny cel: rozpoznawanie kształtów geometrycznych, nauka o ich 

elementach  i cechach z wykorzystaniem brył 3D   

Miejsce: Szkoła Ghindeni, Rumunia    

Metody nauczania: uczenie się w praktyce 

Potrzebne materiały: przedmioty codziennego użytku – 

patyczki do grilla, klej, farba, obcinacz.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Przygotowanie materiałów do warsztatów. 

Etap 2: W trzech grupach uczniowie budują bryły 3D w celu 

rozpoznania ich części i właściwości. 

Etap 3: Malowanie brył, równe krawędzie są malowane tym samym 

kolorem. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Podczas tych zajęć uczniowie 

mieli dobrą zabawę, a w jej wyniku lepsze informacje na temat brył. 



 

Zauważyli, że w tym przypadku współpraca w grupie daje lepsze 

wyniki niż indywidualna.  

Opinie uczestników: „ Było trochę trudno na początku, ale ogólnie 

było ciekawie i zabawnie. Jestem dumna z mojej pracy.” (Olivia) 

„Teraz rozpoznaję właściwie bryły i znam ich cechy.” (Delia) 

„Podczas tych zajęć zrobiliśmy świetną robotę i dużo się 

nauczyliśmy. Nasze bryły są najlepsze.’ (Darius)  

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

 

 

 

HOW  TALL  IS ? Jak wysoki jest ... ? 
 

Grupa docelowa: uczniowie 7 klasy     

Liczba uczestników: 13  

Rodzaj aktywności: ćwiczenia praktyczne   

Czas trwania aktywności: 1 godzina   

Główny cel: mierzenie odległości/długości w terenie  

  

Miejsce: szkoła Ghindeni, Rumunia    

Metody nauczania: projekt, zajęcia pod gołym niebem 

Potrzebne materiały: taśma miernicza, zeszyt, kalkulator, 

ołówek  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: uczniowie udają się w słoneczne miejsce, gdzie można łatwo 

dostrzec cień 

Etap 2: mierzą długość cienia w metrach i notują wyniki w zeszycie 

Etap 3: Używając taśmy mierniczej uczniowie mierzą swój wzrost i 

notują wyniki 

Etap 4: Lokalizują 2 obiekty, które są zbyt wysokie, żeby zmierzyć: 

wysokie drzewo i budynek szkoły. 

Etap 5: Uczniowie mierzą długość cienia drzewa i notują wynik. 

Etap 6: Uczniowie mierzą długość cienia budynku szkolnego i 

zapisują wynik. 

Etap 7: W klasie uczniowie dzielą swój wzrost przez długość cienia i 

zapisują wynik, odkrywają, że wyniki są prawie takie same. Mierzenie 

nie bezpośrednie pozwala nam skorzystać z właściwości trójkątów 

podobnych, żeby dowiedzieć się długości lub odległości trudnych do 

http://nonformalopendoors/


 

zmierzenia bezpośredniego.. Używając matematyki, uczniowie 

obliczają wysokość drzewa i budynku szkolnego. 

Wyniki/rezultaty aktywności: przez użycie proporcji, uczniowie nabyli 

ważną matematyczną umiejętność i doświadczyli, jak matematyka 

może być pomocna w codziennym życiu.  

Opinie uczestników: „W słoneczny dzień cień podąża za mną, ale 

może być czymś więcej niż towarzyszem. Może być wykorzystany do 

zmierzenia obiektów wokół mnie.” (Cristi Teodorescu) 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

 

 

 

TYPES  OF  FORCES Rodzaje siły 

Grupa docelowa: uczniowie 7 klasy     

Liczba uczestników: 12  

Rodzaj aktywności: ćwiczenia praktyczne w terenie  

Czas trwania aktywności: 90 minut   

Główny cel: przyswojenie związku pomiędzy teoria i praktyką, lepsze 

rozumienie otaczającej rzeczywistości    

Miejsce: lodowisko w Krajowej, Rumunia.    

Metody nauczania: ćwiczenia, studiowanie przypadku, aktywność w 

grupie, uczenie się w praktyce. 

Potrzebne materiały: lodowisko, łyżwy  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Przed zadaniem nauczyciel robi w klasie powtórzenie o sile 

(definicja, wektory, typy sił, przyczyny, skutki), 

Etap 2: Zajęcia na lodowisku obejmują obserwacje różnych rodzajów 

siły, oddziaływanie na siebie ciał, zasady mechaniki. 

Etap 3: Uczniowie przekazują nauczycielowi swoje obserwacje, 

próbują wyjaśnić zjawiska i sformułować wnioski. 

Wyniki/rezultaty aktywności: uczniowie zaobserwowali 

następujące rodzaje siły: grawitacja (upadek na lodowisku), siła tarcia 

(pośliźnięcie się), siła frakcji (nie mogli się ruszyć bez siły trakcji), siła 

sprężysta (naciągnięte ubranie wraca do swojego kształtu). 

Uczniowie zweryfikowali także dwie zasady mechaniki: zasada inercji 

i zasadę wzajemnego oddziaływania. Równowaga rotacyjna ciał była 

obserwowana, translacyjny ruch i ruch rotacyjny także. Uczniowie 

mogli w tych warunkach zaobserwować różne typy równowagi. 
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Opinie uczestników: Uczniowie byli zadowoleni z uczestnictwa w 

zajęciach pod gołym niebem i połączyć poznawanie praw fizyki z 

przyjemnością. 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

 

 

 

EUROPE WALL – Europejska Ściana 

Grupa docelowa: uczniowie 6 i 7 klasy     

Liczba uczestników: 40  

Rodzaj aktywności: warsztaty  

Czas trwania aktywności: 3 godziny  

Główny cel: nauczenie się o symbolach krajów z użyciem 

niekonwencjonalnych metod   

Miejsce: szkoła i przedszkole Ghindeni, Rumunia    

Metody nauczania: uczenie się w praktyce 

Potrzebne materiały: farba wodoodporna, pędzle  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Ściana w przedszkolnym ogrodzie jest przygotowana do 

malowania flag i symboli 

Etap 2: Uczniowie w 7 grupach wybierają flagę kraju partnerskiego i 

ustalają potrzebne kolory. 

Etap 3: Każda grupa szuka symbolu wybranego kraju i dokumentu 

przystąpienia do UE 

Etap 4: Uczniowie malują obraz dla danego kraju pod kierunkiem 

nauczyciela. 

Wyniki/rezultaty aktywności: nieformalna ewaluacja wiedzy 

uczniów zdobytej na geografii, historii, i wos-ie, pomalowana ściana 

na podwórku przedszkola tworzy przyjemną atmosferę i źródło 

wiedzy dla dzieci. 

Opinie uczestników: Uczestnicy zadeklarowali, że to były zabawne 

zajęcia i nigdy nie zapomną informacji dotyczących krajów, czują 

większa motywację, żeby dalej zdobywać wiedzę.  

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 
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                                           THE  COUNTRIES’  FLAGS MADE BY 

FRUITS AND VEGETABLES – Flagi krajów wykonane z owoców i 

warzyw 

Grupa docelowa: uczniowie 6 i 7 klasy     

Liczba uczestników: 40  

Rodzaj aktywności: warsztaty  

Czas trwania aktywności:3 godziny   

Główny cel: zdobycie wiedzy o symbolach krajów z użyciem 

niekonwencjonalnych materiałów i metod   

Miejsce: szkoła i przedszkole Ghindeni    

Metody nauczania: uczenie się w praktyce 

Potrzebne materiały: kolorowe maty stołowe, noże, owoce i warzywa

  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie są dzieleni na grupy 4-osobowe. 

Etap 2: Każda grupa wybiera kraj, znajduje informacje na temat flagi i 

wybiera odpowiednie warzywa i owoce 

Etap 3: Uczniowie używają warzyw i owoców, aby utworzyć wybraną 

przez siebie flagę 

Etap 4: Grupy prezentują rezultaty swojej pracy razem z „przepisem” 

Etap 5: Po wystawie uczniowie robią sałatkę z warzyw lub owoców, 

zjadają, aby poczuć „smak” danego kraju 

Wyniki/rezultaty aktywności: nieformalna ewaluacja wiedzy 

uczniów zdobytej na geografii, historii, i wos-ie, rodzaj aktywności 

tworzy przyjemną atmosferę i jest przyjemnym zdobywaniem wiedzy 

przez dzieci. 

Opinie uczestników: Uczestnicy zadeklarowali, że to były zabawne 

zajęcia i nigdy nie zapomną informacji dotyczących krajów, czują 

większa motywację, żeby dalej zdobywać wiedzę.  

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors 

 

 

                   I LIKE FRENCH CULTURE – Lubię francuską kulturę 

Grupa docelowa: uczniowie 6 i 7 klasy     

Liczba uczestników: 30  

Rodzaj aktywności: zajęcia na świeżym powietrzu  

Czas trwania aktywności: 120 minut   

http://nonformalopendoors/


 

Główny cel: doskonalenie języka francuskiego przy pomocy literatury

   

Miejsce: szkoła Ghindeni, Rumunia    

Metody nauczania: rozmowa, obserwacja, praca zespołowa, drama, 

wykład, odgrywanie ról 

Potrzebne materiały: papier, kredki, bajki La Fontaine`a, koce.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie wybierają dwie bajki uwzględniając ich morały 

Etap 2: Dzielą się rolami, rysują postacie, przygotowują scenę, robią 

próby 

Etap 3: Uczniowie odgrywają bajki przed kolegami i nauczycielami 

Wyniki/rezultaty aktywności: uzyskanie prawidłowej wymowy, 

prawidłowa i ekspresyjna recytacja, oddawanie poprawnej intonacji i 

rytmu, zwiększenie zainteresowania kulturą francuską, zwiększenie 

wzajemnego szacunku między uczniami i nauczycielami oraz 

poczucia własnej wartości. 

Opinie uczestników: nauczyciele zgodzili się, że przedstawienie jest 

dobrym sposobem na zachęcenie uczniów do doskonalenia wymowy 

obcej i rodzimej. Uczniowie byli zadowoleni i dumni odgrywając role 

przed kolegami, podobała im się praca w grupach. 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors, 

scoalaghindeni.info, http://www.la-fontaine-ch-

thierry.net/fablanglais.htm  

 

 

 

Jak działały metody nieformalne w  1st EPAL of TRIKALA ? 
 
1. ROTATION MOTION  
Zajęcia o ruchu odśrodkowym objęły wizytę w młynie wodnym i były 
przeznaczone dla uczniów 12 klasy o profilu mechanicznym. 
Obejrzeli różne maszyny i sposoby przenoszenia siły odśrodkowej. 
Uczniowie zmienili zdanie na temat szkolnej nauki, szczególnie 
matematyki i fizyki, kiedy zobaczyli jej zastosowanie praktyczne. 
Docenili także bardziej rolę przedmiotów ścisłych, a oprócz tego 
nauczyli się współpracy robiąc cyfrową aplikację z wykorzystaniem 
materiałów, które sami zebrali. 
2. VIRTUAL ENTERPRISES 
Zajęcia te miały miejsce w amfiteatrze szkolnym i objęły nauczycieli, 
szkoleniowców I dyrektorów. Podczas tych zajęć zaprezentowano i 
przeanalizowano metody uczenia przedsiębiorczości. Uczestnicy 
dowiedzieli się, jak łączyć kształcenie i rynek pracy mniejszym 
kosztem i w krótszym czasie łacząc efektywnie różne aspekty życia 
osobistego i społecznego. 

http://nonformalopendoors/
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3. INTERCULTURAL LESSON AT THE OSMAN SHAH 
MOSQUE 
Międzykultureow zajęcia w meczecie Osman Shah były 
przeznaczone dla uczniów 12 klasy. Uczniowie doświadczyli metod 
nieformalnych, dzięki którym zainteresowali się historią swojego 
region, dobrze bawili się pracując w grupach i chcieliby mieć 
podobne zajęcia w przyszłości. 
 
4. VARUSI – THE OLD TOWN OF TRIKALA 
Uczniowie 12 klasy udali się na Stare Miasto w Trikali, gdzie dzięki 
użyciu metod nieformalnych bardziej niż zwykle angażowali się w 
naukę I mieli większa motywację. dobrze bawili się pracując w 
grupach i chcieliby mieć podobne zajęcia w przyszłości. 
 
5. FAIRYTALES IN THE CLOCK TOWER 
Zajęcia “Bajki w wieży zegaarowej” odbyły się na zamku w Trikali, 
były zorganizowane we współpracy z miejskimi służbami 
archeologicznymi i zaprezentowane przez władze edukacyjne dla 
szkół podstawowych. Celem było przeszkolenie trenerów, 
nauczycieli, dyrektorów i rodzin uczniów w celu polubienia przez 
uczniów czytania poprzez użycie muzyki, sztuki, kukiełek etc. 
Uczestnicy uznali zajęcia za ciekawe i pomocne. 
 
6. CAR AIR-CONDITION SYSTEM ACTIVITY 
Zajęcia odbyły się w warsztacie samochodowym z udziałem uczniów 
11 I 12 klasy o profile mechanicznym, w wyniku których nabyli 
doświadczenie w prawdziwych warunkach pracy. W ten sposób mogli 
wykorzystać wiedzę w praktyce. 
 
7. IMPACT OF LANGUAGE AND JOURNALISM: AN ORIGINAL 
SCHOOL LAB 
Uczniowie 12 klasy wzięli udział w zajęciach, których celem było 
nauczyć się treści programowych z zakresu dziennikarstwa, etyki 
dziennikarskiej oraz użycia języka – metody nieformalne: spotkanie z 
dziennikarzem. Uczniowie zaznajomili się z alternatywną metodą 
uuczenia się I byli zaangażowani w naukę od początku do końca 
zajęć. 
 
  
 
8. LINKING THE PAST THE PRESENT AND THE FUTURE OF 
AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY 
Zajęcia objęły wycieczkę edukacyjną uczniów 11 i 12 klasy w stacji 
transportu samochodowego  W Trikali oraz pobliską wystawę 
technologii transportowej w sstarożytnej Grecji. Uczniowie stali się 
świadomi rozwoju sposobów transport i zaangażowali się w zajęcia 
przekładając wiedze szkolną na praktyczną, kiedy starali się rozumieć 
działanie systemów mechanicznych i starożytnych mechanizmów. 
Zyskali także większą motywację do nauki mechatroniki. 
 
9. IMPACT OF THE AMAZING WORLD OF MUSHROOMS 
W Muzeum Historii Naturalnej w Kalambace uczniowie 11 I 12 klasy 
wzięli udział w zajęciach polegających na zdobyciu wiedzy o 



 

grzybach i ich roli jako organizmów rozkładającyh w wielu 
ekosystemach. Uczniowie współpracowali ze sobą podczas pracy w 
grupach, zarówno w museum, jak i w klasie. Mieli także okazję 
stworzyć cyfrową aplikację z materiałów, które samodzielnie 
stworzyli. 
 
Projekt Open Doors w szkole: 

Dla nauczycieli: dwa szkolenia na temat zajęć dla uczniów w 
zakresie przedsiębiorczości, planowania I przeprowadzania zajęć 
poza szkołą, dwa szkolenia o Web.2 tools i wdrażania dzieci do 
czytania, 7 nauczycieli na 6 spotkaniach projektowych.  

Dla uczniów: trzy zajęcia w Muzeum Historii Naturalnejdziesięć zajęc 
w stacji automatyki pojazdów w połaczeniu z wystawą o transporcie 
w starożytnej Grecji, interkulturalna lekcja w meczecie, sześć zajęć 
na Sarym Miście w Trikali, , dziewięć zajęć w młynie wodnym,  o 
ruchu rotacyjnym, dwa zajęcia z zajęć w warsztacie samochodowym, 
jedne zajęcia z języka greckiego I dziennikarstwa. 

 
 
 

 

 
Rotation motion - RUCH OBROTOWY 

 
 

Grupa docelowa:  uczniowie technikum uczący się w dziale 
technologii mchanicznej  
Liczba uczestników: 13  
Rodzaj aktywności:  zwiedzanie młyna (który jest w trakcie 
renowacji)  
Czas trwania aktywności: 9 tygodni 
Główny cel: zaznaczyć wyraźnie wspólne cechy fizyki, matematyki i 
technologii poprzez interdyscyplinarne podejście do ruchu 
obrotowego  
Cele naukowe: zrozumienie pojęć z działu fizyki (np. moment 
skręcający, cechy charakterystyczne ruchu obrotowego i 
przekazywanie energii, siła, przekazywanie energii); 
zrozumienie mechanizmów działania różnego typu silników i 
elementów przekazujących energię, krytyczne myślenie, przyrost 
wiedzy z matematyki (np. rozwiązywanie równań, stosowanie 
proporcji) oraz fizyki i technologii; umiejętność zrozumienie 
mechanizmów działania różnego typu silników i elementów 
przekazujących energię, krytyczne myślenie, przyrost wiedzy z 
matematyki (np. rozwiązywanie równań, stosowanie proporcji) oraz 
fizyki i technologii; umiejętność prowadzenia badań (obserwacja, 
wywiad, badanie literatury, analiza danych), współpraca i 
umiejętności komunikacji, zwiększenie umiejętności z działu 
teleinformatyki. 
Miejsce: Trikala, Grecja  
Metody pedagogiczne: nauka poprzez praktykę, bezpośrednia 
nauka, metoda projektu 



 

Potrzebne materiały: papier i ołówek, miarka, suwmiarka, aparat, 
komputer, internet, technologie i materiały web2 
Przebieg aktywności: 
Krok 1: Wizyta przygotowawcza nauczycieli w młynie w celu 
zidentyfikowania jego potencjału do przyczynienia się do powodzenia 
metod nieformalnych.  
Krok 2:  Zdefiniowanie celów nakowych  
Krok 3: Zdefiniowanie efektu projektu  
Krok 4: Zbadanie wcześniejszej wiedzy uczniów i niewłaściwego 
zrozumienia ruchu obrotowego, a w szczególności jego 
charakterystyki, użycia, roli, produkcji i transmisji ruchu obrotowego. 
Krok 5: Wprowadzenie do Matsopoulos jako 20-wiecznego młyna 
Krok 6: Podział uczniów na 3/4 osobowe zespoły  
Krok 7: Wizyta w młynie w celu obserwacji mechanicznego sprzętu i 
wywiadu z głównym inżynierem odnośnie operowania sprzętem i 
jego roli w produkcji mąki. Zidentyfikowanie typów silników, form 
konwersji energii, roli energii obrotowej w produkcji siły/energii, typów 
elementów maszyny przekazującej, utożsamienie ich z warunkami 
pracy i potrzebami. Zbadanie utraty energii podczas przekazywania 
ze względu na siłę tarcia. Wykonanie szkicu obrazującego każdy typ 
silnika, pracujących wałów napędowych i odpowiednich elementów 
przekazujących energię. Pomiar wymiarów elementów maszyny. 
Szpicowanie na podstawie odpowiednich źródeł informacji, itp. 
Wykonanie zdjęć tych elementów. Odpowiedzenie na pytania w 
arkuszach. 
Krok 8: Narysowanie linearnego obrazu każdego silnika i 
połączonych z nim elementów przekazujących energię używając 
Vector Cad. 
Krok 9: Sformułowanie głównych założeń działania silników w młynie, 
na podstawie rozmów z technikami i szkolnych podręczników. 
Krok 11: Obliczenie kinematyki i dynamiki charakterystyk ruchu 
obrotowego (np. momentu obrotowego, prędkości stycznej, prędkości 
kątowej), używanie arkuszy Excela. Uwzględnienie utraty energii 
podczas przekazu. 
Dalsze kroki: Rozszerzenie aktywności naukowej w 
międzydyscyplinarną, uwzględniająca historyczne, socjo-kulturowe i 
środowiskowe aspekty związane z młynem w Matsopoulos. 
Efekt: Stworzenie strony internetowej, która prezentuje młyn w 
Matsopoulos z uwzględnieniem mechanicznego sprzętu. W 
szczególności będzie się składać z: technicznego rysunku sprzętów 
w młynie, które wytwarzają i przekazują ruch obrotowy, galerii zdjęć, 
informacji historycznej i zasad działania odpowiadających im silników. 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

Virtual enterprise - WIRTUALNE PRZEDSIĘBORSTWO 
 
Grupa docelowa:  nauczyciele, trenerzy, wychowawcy  
Liczba uczestników: 15  
Rodzaj aktywności: praktyczne warsztaty  
Czas trwania aktywności: 3 godziny na każdą aktywność, 16 
aktywności, cały czas trwana programu - 48 godzin  

http://nonformalopendoors.eu/


 

Główne cele: pomoc uczniom w zapoznaniu się z metodami i 
procedurami rynku pracy, zbudowanie świadomości myślenia 
biznesowego, stworzenie związku pomiędzy szkołą a rynkiem pracy, 
kultywowanie ducha współpracy, zapoznanie się z nowymi 
narzędziami teleinformatycznymi 
Miejsce: Trikala, Grecja  
Metody pedagogiczne: metoda projektu 
Potrzebne materiały: komputer, płyty CD, okładka, karton, 
zaopatrzenie  
Szczegóły aktywności:  
Krok 1: Uczniowie pracują w grupach, przygotowują biznes plan 
«projekt», pokazanie procedur, linii postępowania i przedmiotów 
prawdziwego biznesu 
Krok 2: Uczniowie są odpowiedzialni za działania ich firmy, zawsze 
są pod nadzorem nauczyciela odpowiedzialnego za zadanie. 
Krok 3: Uczniowie mają kontakt z prawdziwym biznesem w celu 
zwiększenia świadomości, wytycznymi są realia rynku pracy. 
Efekt: Implementacja wirtualnych przedsięwzięć doprowadziła do: 
bezpośredniego połączenia pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, 
przy  niższym koszcie, i w krótszym czasie. Poprawa tych 
umiejętności uczniów, które są potrzebne każdej osobie aby radzić 
sobie efektywnie z różnymi problemami w osobistym i socjalnym 
życiu. 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

Local history - WIELOKULTUROWA LEKCJA W MECZECIE 
OSMAN SHAH 

 
Grupa docelowa:  students  
Liczba uczestników: 17  
Rodzaj aktywności: wizyta naukowa  
Czas trwania aktywności: 90 minutes  
Główne cele: nauczenie lokalnej historii i wielokulturowości poprzez 
nieformalny kontekst i alternatywne techniki nauczania w celu 
zwiększenia aktywności i kreatywności uczniów, aby nie byli jedynie 
obserwatorami. 
Miejsce: meczet Osman Shah, Trikala, Grecja 
Metody pedagogiczne: nauczanie poprzez sterowane odkrywanie, 
współpraca wewnątrz grup, debata i dyskusja 
Potrzebne materiały: arkusze, egzemplarze z wystawy, aparat 
Szczegóły aktywnosci:  
Krok 1: Zwiedzania zewnętrznej sekcji, obserwacja otoczenia. 
Krok 2: Zwiedzanie wewnęrznej sekcji.  
Krok 3: Podzielenie uczniów na grupy.  
Krok 4: Uczniowie otrzymują arkusze o meczecie, powód dla którego 
został zbudowany w Trikali, ich wrażenia, znaczenie, konserwacja i 
zastosowanie meczetu 
Krok 5: Prezentacja krótkiej historii meczetu 
Krok 6: Związki z lokalną historią (Turecka okupacja i wyzwolenie) 
Krok 7: Dyskusja o dziedzictwie kulturowym, szacunek dla 
różnorodności 

http://nonformalopendoors.eu/


 

Wyniki: Esej, PowerPoint, rysunki, galeria zdjęć 
Informacja zwrotna od uczestników:  
Uczniowie zapoznali się ciekawymi nieformalnymi metodami 
nauczania, które ich zainteresowały, dobrze się bawili pracując w 
grupach i zadeklarowali chęć uczestnictwa w aktywnościach tego 
typu. 
 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

VARUSI – STARE MIASTO TRIKALI 
 
Grupa docelowa: uczniowie  
Liczba uczestników: 20  
Rodzaj aktywności: wizyta naukowa 
Czas trwania aktywności: 180 minut pracy w plenerze i  60 minut 
pracy przy komputerze 
Główne cele: studiowanie lokalnej historii przy użyciu 
niekonwencjonalnych metod nauczania 
Miejsce: okolica Varusi, Trikala, Grecja  
Metody pedagogiczne: obserwacja, praca w grupie, dyskusja 
Potrzebne materiały: aparat, kamera, mapy, arkusze, ołówki, 
pracownia komputerowa, połączenie z internetem 
Szczegóły aktywności:  
PRACA W PLENERZE 
Krok 1: Prezentacja okolicy i jej historii przez nauczyciela 
Krok 2: Uczniowie, podzieleni na grupy, znajdują ciekawe domy 
używając map 
Krok 3: Uczniowie znajdują różnice pomiędzy nową a pierwotną 
formą każdego domu i omawiają różnice 
Krok 4: Uczniowie robią zdjęcia i filmy. 
Krok 5: Przeprowadzenie wywiadów z niektórymi mieszkańcami 
okolic Varusi 
PRACA Z KOMPUTEREM 
Krok 6: Procesowanie zdjęć i filmów przez każdą z grup 
Krok 7: Korzystając z narzędzi Web 2.0 (np. Glogster) uczniowie 
przygotowują interaktywny plakat. 
 
 Efekty: Album ze zdjęciami, interaktywny plakat 
Informacja zwrotna od uczestników: Uczniowie zapoznali się z 
ciekawymi nieformalnymi metodami nauczania, które wzbudziły ich 
zainteresowanie, dobrze się bawili pracując w grupach i 
zadeklarowali chęć wzięcia udziału w innych aktywnościach tego 
typu. 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 
http://www.trikalacity.gr/node/13806 http://1epal-
trikal.tri.sch.gr/static/varousi/arx/frm.htm References:  
• Τάκης Τλούπας, Μαρούλα Κλιάφα, Φανή Τσαπάλα: Στο Βαρούσι – 
Εκδόσεις Γνώση 1988  

• Φανή Τσαπάλα: Τρίκαλα – Εκδόσεις Μέλισσα 1987  

http://nonformalopendoors.eu/


 

 
 

 

Fairytales - BAJKI W WIEŻY ZEGAROWEJ 
 
Grupa docelowa: nauczyciele, trenerzy, rodzice, dziadkowie, dzieci 
Liczba uczestników: 15 dzieci i nie więcej niż 15 dorosłych  
Rodzaj aktywności: opowiadanie historii (branie udziału)  
Czas trwania aktywności: 60 minut  
Główne cele: Czerpanie przyjemności z opowiadań w inny sposób 
poprzez udział (rodzice, nauczyciele, dzieci), czytanie, musykę, 
sztukę, pacynki, itp. 
Miejsce: Wieża zegarowa- Zamek, Trikala, Grecja  
Metody pedagogiczne: Nauka poprzez słuchanie, opowiadanie, 
robienie  
Potrzebne materiały: Książki (głównie bajki), karty, pacynki, 
ilustracje, taśmy, instrumenty muzyczne, kredki, itp. 
 
Szczegóły aktywności:  
Krok 1: Spotkanie ma się odbyć na stanowisku archeologicznym na 
zamku w okresie, kiedy nie działają szkoły, a nauczyciel ma 
współpracować z pisarzem. 
Krok 2: Pisarz upiększa wieżę zegarową w analogiczny sposób za 
każdym razem, kiedy odbywa się aktywność. 
Krok 3: Dzieci i ich rodzice są zwoływani na wieży zegarowej przy 
użyciu odpowiedniego podkłądu muzycznego. 
Krok 4: Krótki opis stanowiska archeologicznego i zegara z 
uwzględnieniem jego historii i zapoznaniem się z miejscem. 
Krok 5: Pisarz zapoznaje się z uczniami i ich rodzicami używając 
pacynek. Małe pacynki przedstawiające zwierzęta maja za zadanie 
pomóc uczestnikom 
Krok 6: Wprowadzenie do bajki poprzez piosenkę dla dzieci, która 
pomaga dzieciom wyciszyć się, tak aby aktywność mogła się zacząć. 
Krok 7: Narracja bajki połączona z pokazywaniem ilustracji, kart, etc. 
Krok 8: Adaptacja bajki z zaangażowaniem uczęszczających uczniów 
i ich rodziców przy użyciu pantomimy, piosenek, poezji, itp.  
Krok 9: Zakończenie narracji piosenką przy akompaniamencie 
prostych muzycznych instrumentów dla dzieci. 
Krok 10: Aktywności obrazkowe dzieci, które są połączone z bajką. 
Używanie obrazków, wyrobów z gliny, kolaży. 
Efekt: Dla nauczycieli i rodziców: sprawienie, że czytanie dla dzieci 
będzie bardziej przyjemne przy pomocy różnych sposobów na 
opowiadanie historii. 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 
 
Car air-conditioning - KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA 
 
Grupa docelowa: uczniowie inżynierii mechanicznej  
Liczba uczestników: 15  

http://nonformalopendoors.eu/


 

Rodzaj aktywności: wizyta naukowa  
Czas trwania aktywności: 3 godziny  
Główne cele: przeszkolenie uczniów poprzez praktyczne 
doświadczenia w normalnych warunkach pracy. 
Miejsce: Warsztat, Trikala, Grecja  
Metody pedagogiczne: nauka poprzez pracę w normalnych 
warunkach pracy. 
Materiały: zestaw mierników, sprzęt mechaniczny, chłodziwo do 
samochodowych systemów klimatyzacji 
Szczegóły aktywności:  
Krok 1: Przygotowanie komunikacji przez nauczycieli z osobami 
odpowiedzialnymi za pracę w warsztacie w celu zdefiniowania celów 
aktywności edukacyjnej. 
Krok 2: Zdefiniowanie celów naukowych: zrozumienie podstawowych 
terminów (np. ciśnienie, moc, temperatura, wypełniacz); zrozumienie 
zasad działania różnych typów środków chłodzących do wypełniania 
urządzeń, nabycie umiejętności poprzez czytanie różnych 
technicznych instrukcji, współpracę i umiejętności komunikacji. 
Krok 3: Ankieta uczniów poprzedzająca wizytę. 
Krok 4: Organizacja wizyty naukowej w miejscu pracy i odbycie 
wizyty. 
Krok 5: Podział uczniów na grupy.  
Krok 6: Odwiedzenie warsztatu. Każda grupa ma za zadanie: 
przeprowadzić wywiad z głównym inżynierem, obserwować 
mechaniczny sprzęt, zidentyfikować typ urządzeń uzupełniających 
czynnik chłodzący, zrobienie zdjęć. 
Krok 7: Po wizycie wszyscy uczniowie muszą spisać zasady działania 
urządzeń uzupełniających czynnik chłodzący i znaleźć w internecie 
związane z nimi edukacyjne filmy. 
Krok 8: Obliczenie czynnika chłodzącego, który musi być użyty w 
różnych typach samochodów.  
Calculate the coolant that must be used in every type of car  
Efekt: Każda grupa uczniów przygotowała tabelę z różnymi typami 
samochodów i ilością czynnika chłodzącego potrzebnego do ich 
napełnienia. 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 
 

LANGUAGE AND JOURNALISM: Oryginalne szkolne 
laboratorium 

  
Grupa docelowa: uczniowie  
Liczba uczestników: 45  
Rodzaj aktywności: warsztaty  
Czas trwania aktywności: 3 godziny  
Główne cele: nauka odpowiedniego działu o wiadomościach z 
podręcznika, etyce dziennikarskiej i sposobu w jaki media używają 
języka poprzez nieformalne konteksty przy pomocy eksperta 
(dziennikarza), tak aby uczniowie byli bardziej aktywni i nie byli tylko 
obserwatorami. 
Miejsce: szkolny amfiteatr, Trikala, Grecja  
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Metody pedagogiczne: debata, dyskusja, nauka przez sterowane 
odkrywanie, współpraca wewnątrz grup 
Materiały: komputer, projektor, materiał audiowizualny, gazety, 
arkusze  
Szczegóły aktywności:  
Step 1: Nauczanie-przygotowywanie w klasie  
Step 2: Podzielenie uczniów na grupy  
Step 3: Warsztaty z ekspertem w amfiteatrze  
Step 4: Rozdanie uczniom arkuszy w klasie 
Step 5: Dyskusja i podsumowanie 
Efekt: Esej  
Informacja zwrotna od uczestników:  
Uczniowie zapoznali się z ciekawą alternatywną metodą nauczania, 
która zwiększyła ich aktywność i kreatywność oraz wzbudziła ich 
zainteresowanie od początku do końca. 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 
 

Past, present and future - ŁĄCZENIE PRZESZŁOŚCI, 
TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGII 

SAMOCHODOWEJ 
 

Grupa docelowa: Uczniowie technikum , technologii  samochodowej, 
Liczba uczestników: 20  
Rodzaj aktywności: Wizyta w stacji zautomatyzowanych systemów 
transportu i na pobliskiej wystawie technologii samochodowej w 
Starożytnej Grecji 
Czas trwania aktywności: 15 godzin  
Główne cele: Zwrócenie uwagi na ewolucję technologii 
samochodowej na przestrzeni lat, wzięcie pod uwagę zasoby energii i 
rozwój innych technologii 
Efekty naukowe: Zidentyfikowanie elementów samochodowych 
które istniały w Starożytnej Grecji i hellenistycznej epoce, i które są 
używane we współczesnych i przyszłościowych samochodach. 
Zrozumienie działania zautomatyzowanych pojazdów i starożytnych 
automatycznych systemów nawigacji - identyfikowanie różnic i 
podobieństw. Zidentyfikowanie typów energii używanych w 
starożytnych, współczesnych i przyszłościowych samochodach. 
Zrozumienie wpływu ewolucji w nauce i technologii na rozwój 
technologii samochodowej. Promowanie współpracy i umiejętności 
komunikacji, poprawianie umiejętności teleinformatycznych. 
Miejsce: Trikala, Grecja  
Metody pedagogiczne: empiryczna, praca w grupach 
Potrzebne materiały: Papier, ołówek, tablet, komputer  
Szczegóły aktywności:  
Krok 1: Przygotowawcza wizyta nauczycieli na stacji 
zautomatyzowanych pojazdów i na wystawie technologii 
samochodowej w Starożytnej Grecji w celu ustalenia  szczegółowych 
tematów aktywności. 
Krok 2: Zdefiniowanie zaplanowanych celów naukowych. 
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Krok 3: Przygotowanie odpowiednich arkuszy do wypełnienia przez 
uczniów podczas wizyty. 
Krok 4: Zdefiniowanie naukowych efektów.  
Krok 5: Przygotowanie uczniów w klasie przed nieformalną 
aktywnością: odwiedziny stron internetowych związanych z tematem, 
dyskusja o zautomatyzowanych systemach transportu i o rozwoju 
technologii samochodowej w Starożytnej Grecji - porównanie ze 
współczesnymi samochodami. 
Krok 6: Podzielenie uczniów na dwie drużyny - poinformowanie ich o 
arkuszach do wypełnienia, wyznaczenie zadań każdej z grup i 
członkom grup. 
Krok 7: Wizyta na stacji i w muzeum składająca się z: Obserwacji 
zautomatyzowanych pojazdów i starożytnych mechanizmów. (figura 
2: Konkretne doświadczenie - tryb odczuwania); poruszanie się 
zautomatyzowanym pojazdem (figura 2: Konkretne doświadczenie - 
tryb odczuwania). Oglądanie prezentacji systemów 
zautomatyzowanych pojazdów i przedstawionych starożytnych 
mechanizmów (figura 2: Obserwacja i refleksje - tryb oglądania). 
Korelacja/porównanie starożytnych systemów, systemów 
zautomatyzowanych pojazdów i współczesnych samochodów, 
poprzez pytania i wyjaśnienia ze strony nauczyciela i/lub uczniów. 
(figura 2: Abstrakcyjna konceptualizacja - tryb myślenia) 
Tam gdzie było to możliwe, uczniowie używali mechanizmów w 
praktyce i każda grupa zbierała informację zgodniez ich arkuszem. 
(figura  2: Aktywne eksperymentowanie - tryb robienia). 
Krok 8: Każda z grup uczniówwniesie swój wkład do produktów 
aktywności. (figura  2: Aktywne eksperymentowanie - tryb robienia). 
Krok 9: Ewaluacja aktywności edukacyjnej przeprowadzona przez 
uczniów. 
Krok 10: Ewaluacja aktywności edukacyjnej przeprowadzona przez 
nauczyciela - informacja zwrotna: przeprowadzenie ogólnej oceny 
aktywności biorąc pod uwagę jaki zakres głównych celów został 
osiągnięty, jak i ewaluacji uczniów. Wskazanie pozytywnych i 
negatywnych elementów w organizacji i implementacji aktywności - 
zaproponowanie usprawnień. 
Efekt: Strona internetowa prezentująca zawartość arkusza każdej z 
grup.  
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 
http://www.citymobil2.eu/en/  
http://www.e-trikala.gr/en/node/437  
http://kotsanas.com/gb/index.php  
http://www.e-trikala.gr/  
 
 
 
 

The amazing world of mushrooms 
NIEZWYKŁY ŚWIAT KRÓLESTWA GRZYBÓW 

 
Grupa docelowa: students aged from 15 – 18 years old  
Liczba uczestników: 16  
Rodzaj aktywności: wizyta edukacujna 
Czas trwania aktywności: 60-minutowa sesja pracy w muzeum i 3 
godziny lekcyjne w szkole  

http://www.e-trikala.gr/


 

Główne cele: Uczniowie są nauczani i informowani o grzybach i ich 
ważnej roli jako organizmy powodujące rozkład w kilku 
ekosystemach poprzez użycie nietypowych metod nauczania 
Miejsce: Muzeum Historii Naturalnej, Kalambaka 
Metody pedagogiczne: Prezentacja, praca w grupach, dyskusja 
Potrzebne materiały: aparat, przewodniki do identyfikowania 
grzybów, karty prac, pracownia komputerowa, połączenie z 
internetem 
Szczegóły aktywności:  
Krok 1: W klasie: Nauczyciel przedstawia uczniom zwięzłe informacje 
o królestwie grzybów, a w szczególności o owocnikach grzybów. 
Skupia się nie tylko na sprawach dotyczących biologii i środowiska, 
ale także odnosi się do konkretnych typów grzybów poprzez 
pokazywanie zdjęć ze  stosownymi opisami. Następnie ma miejsce 
dyskusja, a uczniowie prezentują ich własne doświadczenia. Ustalają 
również termin wizyty w Muzeum Historii Naturalnej w Kalambaka, 
mieście niedaleko Tikali. 
Krok 2: W muzeum: kurator wystawy informuje uczniów o 
eksponatach grzybów. Są one ułożone według ich środowisk 
naturalnych. Można tam znaleźć pomieszczenie poświęcone lasowi 
bukowemu, dębowemu, jodłowemu i sosnowemu. Uczniowie są 
podzieleni na 4 grupy - w zależności od środowiska naturalnego, 
które studiowali. Robią szybkie zdjęcia i spisują notatki o rodzajach 
grzybów które można znaleźć w każdym ze środowisk. 
Krok 3: W klasie: uczniowie używają przewodników oraz stosownych 
stron internetowych i identyfikują rodzaje grzybów, którym zrobili 
zdjęcia. Sporządzają tabele z nazwami, opisami i przydatnością do 
spożycia każdego grzyba. Każda drużyna przedstawia swój projekt w 
klasie. 
Krok 4: Uczniowie używają narzędzia zwanego “Appinventor”, żeby 
stworzyć aplikację związaną z grzybami na tefefony komórkowe. 
Aplikacja będzie zaprezentowana podczas "Festiwalu cyfrowej 
twórczości", który odbędzie się w Trikali, naszym mieście, w kwietniu. 
Efekt: album ze zdjęciami, cyfrowa aplikacja na telefony komórkowe  
Informacja zwrotna od uczestników:  
Uczniowie pracowali ze sobą nawzajem podczas podziału na grupy, 
w klasie, a także w muzeum. Mieli też okazję stworzyć z zebranego 
materiału cyfrową aplikację i pracowali samodzielnie. 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

Jak działały metody nieformalne w szkole  JUOZAS TUMAS-
VAIZGANTAS GYMNASIUM w Svedasai ? 

 

1. “MADAGASCAR” 

http://nonformalopendoors.eu/


 

Lekcja odbyła się w teatrze i w szkole. Brali w niej udział uczniowie 4 
klasy, którzy przeczytali i obejrzeli sztukę  M. Ivaskeviciusa. W 
wyniku obu aktywności uczniowie lepiej zrozumieli treść sztuki mając 
możliwość obejrzenia jej na scenie. Mogli udoskonalić swoją 
umiejętność analizowania tekstu dramatycznego i sztuki teatralnej. 
Mieli okazję wyrażać swoje opinie i kształcić sztukę argumentacji, 
poza tym ich kompetencje kulturowe zwiększyły się. 

2.  “LAYING THE TABLE. WAITER’S PROFESSION” 

Lekcja dla uczniów 4 klasy została zorganizowana w kawiarni Pas 
Geda. Uczniowie w praktyce zapoznali się z zawodem kelnera. 
Dowiedzieli się, jak używać wiedzy praktycznej w codziennym życiu 
np. Używania zastawy wg celu jej użycia, nakrywania stołu, 
składania serwetek, stosowania zasad zachowania przy stole. Dzieki 
temu uczniowie będą umieli zachować się przy stole w domu i w 
czasie wizyt. Uczenie się w praktyce zaowocowało lepszą 
współpracą między uczniami. 

3.  “ANALYSIS OF A POND ECOSYSTEM” 

Te zajęcia dla 8-klasistów miały miejsce nad sadzawką. Lekcja 
zachęciła uczniów do obserwacji i poznawania natury. Uczniowie 
nabyli praktyczną umiejętność, jak ocenić jakość wody na 2 sposoby, 
udoskonalili swoje umiejętności rozpoznania niektórych zwierząt i 
roślin. Biorąc udział w tej lekcji, uczniowie wzmocnili swoje 
umiejętności komunikacji, nauczyli się łączyć wiedzę teoretyczna z 
praktyczną. Prawidłowo wykonane zadani zmotywowało uczniów do 
dalszego wysiłku. 

4.  “JUOZAS TUMAS-VAIZGANTAS’ LIFE AND WORKS” 

Te zajęcia poświęcone pisarzowi odbyły się w museum i były 
przeznaczone dla 6 klasy. Uczniowie zapamiętali lepiej informacje o 
pisarzu ijego twórczości w formie gry, byli przy tym bardziej niż 
zwykle zainteresowani i zaangażowani. Przeprowadzanie wywiadu, 
kontakt z dziennikarzem V. Bagdonasem dał uczniom szansę na 
poznanie zawodu dziennikarza, co w przyszłości może pomóc im w 
wyborze zawodu. Uczniowie wzbogacili swoje słownictwo, nauczyli 
się nazw starych narzędzi I sprzętów, stali sie bardziej pewni siebie. 

5.  “VISITING J. BILIUNAS” 

Lekcja dla 2 klasy miała miejsce w domu-muzeum. Odbywanie zajęć 
poza szkołą bardzo pozytywnie wpłynęło na uczniów. Zdanie sobie 
sprawy, jak dużo wiedzą o pisarzu bardzo podniosło ich samoocenę. 
Skonfrontowali  z pamiątkami w museum – zdjęciami, innymi 
eksponatami. Nabyli umiejętność przenoszenia wiedzy z jednego 
obszaru do drugiego i wykorzystywania jej w nowym kontekście. 
Nauczyli się organizować pisany tekst. Odczuwali pozytywne emocje 
pracując razem i wyrażają wprost swoje opinie. Kontakt ze 
środowiskiem domowym pisarza sprawił, że lepiej zrozumieli jego 
dzieła. 



 

6.  “PLACES OF INTEREST IN ANYKSCIAI” 

Trzecioklasiści przygotowali się wcześniej do tej wycieczki, wybrali 3 
ciekawe miejsca wg własnego upodobania, pozbierali materiały I 
pracowali w grupach. Wykorzystali swoją wiedzę do rozwiązania 
krzyżówek I udziału w grach. Udoskonalili mówienie poprzez 
opowiadanie legend. Biorąc udział w wycieczce uczniowie wyrażali 
swoje stanowisko, lepiej się poznali w czasie pracy grupowej. 

7.  “ARTIFICIAL POLYMERIC MATERIALS” 

Uczniowie od 2-8 klasy zebrali cechy polimerów. Zajecia odbyły się w 
lesie Simonys i na terenie szkoły. W ramach tych zajęć uczniowie 
zdobyli wiedze o zaletach i wadach technologii chemicznej, zyskali 
świadomość osobistej odpowiedzialnośc za to, co robią. Zajęcia dały 
uczniom możliwość podsumowania  I wyciągania wniosków, 
udoskonalili terminologię chemiczną. 

Students of 8th – 2nd gymnasium forms collected and analyzed 
features of polymeric materials. Lessons took place in Simonys wood 
and in the school territory. Through this experiential approach, 
students acquired the correct understanding about advantages and 
disadvantages of chemical technology, developed personal 
responsibility for their actions. The lesson gave students a possibility 
to summarize and make conclusions, they improved the vocabulary 
on chemistry terms.  

8. “DECORATING EGGS WITH WAX” 

Zajęcia z techniki dla 8-klasistów prowadzone przez artystę ludowego 
dostarczyły uczniom wiedzy na temat dekorowania jajek, ale także 
umożliwiły im samodzielne wykonanie dekoracji. Twórcza praca 
pomogła na ukazanie osobowości każdego ucznia, zachęciła do 
indywidualności, kreatywności i pewności siebie. Uczniowie 
doświadczyli pozytywnych emocji, które podniosły ich motywację  i 
rozszerzyły zainteresowania, a także zachęciły do wykonania 
podobnych dekoracji w domu. 

9.  “SONGS ARE OUR COMPANIONS” 

Śpiewacy ludowi z miejscowego klubu etnograficznego uczestniczyli 
w tych zajęciach. Uczniowie słuchali autentycznych ludowych 
piosenek, kilku się nauczyli, rozwinęli w sobie szacunek dla tradycji 
ludowych. Wzbogacili komunikację ze starszymi ludźmi ucząc sie 
wyrażania swojej opinii z szacunkiemi i tolerancją w trakcie 
przeprowadzania wywiadu, co uznali za ciekawą metodę zdobywania 
wiedzy. 

10.  „QUIZ OF LINGUISTIC SKILLS“ 

Quiz został przeprowadzony w zerówce wśród dzieci, które zostały 
poddane terapii mowy przez szkolnego terapeutę w jego gabinecie. 
Celem było polepszenie umiejętności językowych. Dzieci pracowały w 
grupach wykonując różne zadania językowe, ulepszały umiejętność 



 

pracy w grupie, doświadczyły wielu pozytywnych emocji. Dyskutując 
z kolegami i rodzicami miały możliwość wyrażenia emocji i 
zacieśnienia relacji z nimi. 

”Open doors for non formal”  w Oniksztach koło  Sedesami 
Juozas Tumas-Vaizgantas gymnasium:  

Dla nauczycieli: 3 warsztaty dla nauczycieli (w tym dwa na podstawie 
szkolenia w Holandii, w celu uatrakcyjnienia metod nauczania, jedno 
z calameo, Glogster, Web.2 Tools), które mogłyby zostać użyte do 
zajęć metodami nieformalnymi), 7 nauczycieli wyjechało na 3 
spotkania projektowe. 

Dwie klasy i dwa zajęcia w muzeum w celu podniesienia wiedzy 
literackiej, 1 klasa i 15 nauczycieli była w teatrze na przedstawieniu, 
1 klasa na zajęciach zawodoznawczych w kawiarni, 4 klasy na 2 
zajęciach pod gołym niebem (eksperymenty, wiedza literacka i 
historyczna), 1 klasa na wycieczce-lekcji kulturowej, 3 klasy na 3 
lekcjach w szkole (wiedza wykorzystana w praktyce). 
 

 

 

“MADAGASCAR” - Madagaskar 
 

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele 4 klasy  

  

Liczba uczestników:  25 uczniów, 15 nauczycieli 

Rodzaj aktywności: oglądanie sztuki i dyskusja  

Czas trwania aktywności: 5x45 minut   

Główny cel: obejrzeć, przeanalizować i ocenić przedstawienie, 

nazwać główną myśl utworu, jej problematykę w odniesieniu do  całej 

sztuki, nazwać wrażenia i odnieść je do elementów przedstawienia.

    

Miejsce:centrum kultury w Utenie, szkoła    

Metody nauczania: praca w grupach, dyskusja 

Potrzebne materiały: bilety, papier, długopisy  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: przed przedstawieniem uczestnicy dostają zadanie: mają 

obserwować kostiumy postaci, scenografię, dekoracje, muzykę. 

Etap 2: Oglądanie sztuki (3 godziny): uczniowie obserwują uważnie 

przydzielone elementy. 



 

Etap 3: Po obejrzeniu sztuki, nauczyciele zapisują, jakie tematy 

zauważyli. 

Etap 4: Dyskusja (2 lekcje). Uczniowie są dzieleni na grupy za 

względu na to, jakie elementy obserwowali w przedstawieniu. 

Spisane wrażenia nauczycieli są wykorzystywane w grupie, 

uczniowie dyskutują nad tematyką i problemami i próbują określić, w 

jaki sposób kostiumy, scenografia etc. wiążą się z nimi. 

Etap 5: Grupy prezentują efekty pracy, wyjaśniają, dyskusja – które 

problemy są dzisiaj ważne ?  

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie nauczyli się oceniać sztukę 

teatralną przy pomocy różnych elementów składowych 

przedstawienia. 

Opinie uczestników: „Było ciekawe porównać nasze opinie z 

nauczycielami.” Greta, uczennica. 

„Podobała mi się sztuka Madagaskar. Kostiumy oddawały charaktery 

dziewczyn, ich wartości, stosunek do życia. Oglądając 

przedstawienie, zrozumiałam lepiej tę sztukę.” Jowita, nauczycielka. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/  

 

 

 

“LAYING THE TABLE. WAITER’S PROFESSION” – Jak nakryć 
stół ? Zawód kelnera. 

 

 

Grupa docelowa: uczniowie 4-tej klasy     

Liczba uczestników: 18  

Rodzaj aktywności: lekcja techniki i sztuki  

Czas trwania aktywności: 90 minut  

Główny cel: nauka nakrywania do stołu, poznanie pracy kelnera

   

Miejsce: kawiarnia Pas Geda w Svedasai    

Metody nauczania: dyskusja, demonstracja, praca w grupie, nauka w 

praktyce 

Potrzebne materiały: sztućce, serwetki  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Dyskusja nad celem zajęć, sprawy organizacyjne. 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przy używaniu sztućców. 

http://nonformalopendoors.eu/


 

Przedstawienie nowej „nauczycielki” – matki uczennicy. Dyskusja 

nad obowiązkami kelnera. 

Etap 2: Prezentacja sztućców i talerzy, wyjaśnienie, do czego są 

używane. 

Etap 3: Dyskusja nad zachowaniem przy stole, jak używać sztućców, 

jak się zachować, jak używać serwetek z materiału. 

Etap 4: Praca w małych grupach: nakrywanie do stołu. Dyskusja, co i 

gdzie należy położyć. Prezentacja stołu nauczycielom i uczniom. 

Etap 5: Składanie serwetki papierowej na 4 sposoby.  

Etap 6: Zadanie praktyczne: nakryć do stołu i zjeść danie używając 

właściwie zastawy i sztućców. Uczniowie są obserwowani pod 

kontem poprawności i zachowania. 

Etap 7: Ewaluacja. Uczniowie oceniają, czego się nauczyli, deklarują, 

kto chciałby zostać kelnerem. Kelner podaje końcową ewaluację. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie nauczyli się nakrywać do 

stołu i używać zastawy poprawnie. Zapoznają się z zawodem 

kelnera. 

Opinie uczestników: Uczniowie byli zadowoleni z praktycznej strony 

zajęć, gdyż mogli sami wszystko zrobić. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

 

“ANALYSIS OF A POND ECOSYSTEM” Analiza ekosystemu 
sadzawki 

 

 

Grupa docelowa: uczniowie 8 klasy     

Liczba uczestników: 15  

Rodzaj aktywności: zajęcia w terenie  

Czas trwania aktywności: 2x45 minut  

Główny cel: przeanalizować ekosystem sadzawki   

Miejsce: sadzawka w pobliżu Svedasai    

Metody nauczania: analiza, ćwiczenia praktyczne 

Potrzebne materiały: siatka do łowienia planktonu, plastikowe 

miski, słoiki (1 litrowe), szkło powiększające, klucze do oznaczanie 

http://nonformalopendoors.eu/


 

roślin, tabele do oznaczania czystości wody metodą ekologiczną.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Podział na grupy, omówienie zadań dla każdej grupy.  

Etap 2: Przeprowadzanie zadań w grupach. 

Etap 3: Prezentacja rezultatów pracy, dyskusja o sukcesach i 

porażkach, samoocena, wnioski. 

Etap 4: Formułowanie wspólnego wniosku z pracy. 

Etap 5: Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów według podanych 

wcześniej kryteriów i ocena ich pracę.  

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie posiadają analizę czystości 

wody przeprowadzoną dwoma sposobami: 1. Przejrzystość i zapach 

2. Licząc rodzaje zwierząt żyjących w wodzie. Potrafią 

zidentyfikować rodzinę zwierząt i określić rodzaj. Potrafią 

zidentyfikować 5 roślin rosnących nas sadzawką. Określają klasę 

czystości (trzecia). 

Opinie uczestników: Metoda jest bardzo użyteczna, ponieważ 

motywuje uczniów, rozwija umiejętności praktyczne, wzmacnia 

współpracę, zachęca do obserwowania przyrody, uczy bezpiecznych 

i etycznych zachowań. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

“JUOZAS TUMAS-VAIZGANTAS’ LIFE AND WORKS – Życie i 
dzieło Juozasa Tumas-Vaizgantasa 

 
Grupa docelowa: uczniowie 6 klasy     

Liczba uczestników: 18  

Rodzaj aktywności: lekcja w muzeum  

Czas trwania aktywności: 1x45 minut  

Główny cel: zapoznanie uczniów z miejscem zamieszkania i studiów 

pisarza, jego dziełami, nazwami starych sprzętów i ich 

zastosowaniem    

Miejsce: muzeum J. Tumas-Vaizgantasa w Kunigiskiai koło 

Oniksztów    

Metody nauczania: praca w grupie, wywiad, gry 

Potrzebne materiały: kartki papieru z nazwami starych 

sprzętów, krzyżówka, długopis  

http://nonformalopendoors.eu/


 

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Na początku dzieci słuchają wykładu dziennikarza Vytautasa 

Bagdonasa w muzeum 

Etap 2: Jedna grupa przeprowadza wywiad z dziennikarzem, druga 

bierze udział w quizie Learn the things. 

Etap 3: Na końcu zajęć uczniowie mówią, czego się nauczyli i jak 

mogą wykorzystać to w przyszłości. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie wiedzą kiedy i gdzie pisarz 

się urodził, mieszkał i studiował i jakie są jego najważniejsze dzieła. 

Uczniowie potrafią nazwać stare sprzęty i określić, do czego były 

używane. Zaznajamiają się z zawodem dziennikarza. 

Opinie uczestników: uczniowie lepiej przyswajają wiedzę w czasie 

gry i wywiadu niż nauki z książki. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

“VISITING J. BILIUNAS” Odwiedziny u J. Biliunasa. 
 

Grupa docelowa: uczniowie     

Liczba uczestników: 19  

Rodzaj aktywności: lekcja w muzeum  

Czas trwania aktywności: 60 minut  

Główny cel: na podstawie eksponatów z muzeum powtórzenie na 

temat życia i twórczości J. Biliunasa, uzyskanie nowych informacji o 

dzieciństwie pisarza, jego rodzinie. Stworzenie wypowiedzi pisemnej 

nt. Środowisko, które stworzyło pisarza-humanistę  

  

Miejsce: dom-muzeum J. Biliunasa, Niuronys, Onikszty.  

  

Metody nauczania: opowiadania uczniów, wykład przewodnika, 

projekcja filmowa, dyskusja, uczenie się przez działanie, gra na 

instrumentach.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Wstęp – kilka pytań o biografię J. Bilunasa. 

Etap 2: Po obejrzeniu zdjęć z wystawy, uczniowie opowiadają, co 

„powiedziały” im zdjęcia (jeden uczeń – jedno zdjęcie). 

Etap 3: Uczniowie oglądają film i słuchają opowieści przewodnika. 

http://nonformalopendoors.eu/


 

Etap 4: Uczniowie podsumowują jakich nowych rzeczy dowiedzieli 

się z biografii pisarza, poprzez wizytę na jego grobie, w muzeum i po 

obejrzeniu pomnika. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie zapamiętali lepiej fakty z 

biografii pisarza, napisali tekst na temat tego, czego się o nim 

dowiedzieli, jeden uczeń napisał artykuł na stronę internetową. 

Opinie uczestników: Popatrzenie na sławnego pisarza z perspektywy 

jego podwórka i sadu z jabłkami, uczestniczenie w dyskusji na jego 

temat stworzyło nową perspektywę nauki i miało pozytywny wpływ na 

uczniów. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

“PLACES OF INTEREST IN ANYKSCIAI” – Ciekawe miejsca w 
Oniksztach 
 

Grupa docelowa: uczniowie 3 klasy     

Liczba uczestników: 10  

Rodzaj aktywności: wycieczka  

Czas trwania aktywności: 5 godzin  

Główny cel: wzbudzanie dumy narodowej uczniów, wpojenie 

dzieciom umiłowaniem litewskiego charakteru, tradycji i kultury 

   

Miejsce: Onikszty i okolice, kamień Puntukas, kopiec Seimyniskelia, 

Światło Szczęścia    

Metody nauczania: projekt literacko- językowy, gry, praca w grupach, 

zajęcia twórcze. 

Potrzebne materiały: mapa Litwy, karty, krzyżówki  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: W Seimyniskeliai przewodnik opowiedział uczniom o 

drewnianym zamku Voruta i odkryciach archeologicznych 

Etap 2: Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, grali w starodawne gry, 

strzelali z łuku. 

Etap 3: Przed zobaczeniem kamienia Puntukas musiała przygotować 

legendę i opowiedzieć ją pozostałym. Inni uczniowie byli poproszeni o 

opowiedzenie o głównych postaciach legendy, miejscu i co się 

wydarzyło. 

http://nonformalopendoors.eu/


 

Etap 4: Uczniowie otrzymali karty z postaciami z opowieści, 

historyjek i legend. Zostali podzieleni na dwie grupy: tych, co 

otrzymali postacie z legend i pozostałych. 

Etap 5: Przed udaniem się do Światła Szczęścia uczniowie 

przeczytali opowiadanie J. Biliunasa pod tym tytułem. Mieli 

możliwość wypróbowania jednej z 2 metod: pomyśleć życzenie przed 

pójściem na górę do Światła i nie powiedzieć nikomu o nim, pójść na 

górę, obejść monument. Złotą zasadą jest, że nie możesz 

powiedzieć nikomu swojego życzenia. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Podczas pracy w grupach uczniowie 

zebrali materiał o ciekawych miejscach w Oniksztach. Każdy uczeń 

miał sposobność wyrazić siebie, powtórzyć wiedzę o legendzie i 

historyjce.  

Opinie uczestników: ta metoda jest bardzo pożyteczna, gdyż 

uczniowie są bardzo aktywni i mogą wszystko zobaczyć na własne 

oczy. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

“ARTIFICIAL POLYMERIC MATERIALS” – Sztuczne polimery 
 

Grupa docelowa: uczniowie 8 klasy     

Liczba uczestników: 12  

Rodzaj aktywności: zebranie materiałów ze sztucznych polimerów 

pozostawionych w lesie Simonys i zbadanie ich charakteru 

   

 

Czas trwania aktywności: 3 lekcje w 4 miesiące  

Główny cel: zebranie materiałów ze sztucznych polimerów 

pozostawionych w lesie Simonys i zbadanie ich charakteru 

   

Miejsce: las Simonys i teren szkoły   

Metody nauczania: eksperyment, ćwiczenia praktyczne, debata o 

ochronie środowiska 

Potrzebne materiały: jednorazowe torby i rękawiczki, zebrane 

śmieci (butelki plastikowe, naczynia, torebki), szpadel.  

Przebieg aktywności:  

http://nonformalopendoors.eu/


 

Etap 1: Uczniowie są dzieleni w lesie na 6 par. Zbierają materiały 

wykonane z polimerów używając jednorazowych toreb i rękawiczek. 

Etap 2: Kiedy każda para ma pełną torbę opakowań, uczniowie 

wracają do szkoły. 

Etap 3: Uczniowie zakopują kilka rzeczy wykonanych z polimerów na 

terenie szkoły i oznaczają miejsce. 

Etap 4: Po 4 miesiącach wykopują je i przeprowadzają badania: 

łatwopalność materiału, odporność na uszkodzenia mechaniczne, 

wpływ gleby na właściwości materiału. 

Etap 5: Podsumowanie obserwacji i ocena wpływu polimerów na 

środowisko. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie zebrali kolekcję materiałów w 

lesie i określili ich pochodzenie. Uczniowie nauczyli się określać 

charakter tworzywa i jego właściwości i zrozumieli ich negatywny 

wpływ na środowisko.  

Opinie uczestników: Metoda jest bardzo użyteczna do praktycznego 

nauczania wpływu technologii chemicznej na środowisko i wpływ na 

przyszłe pokolenia. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

“DECORATING EGGS WITH WAX” – dekorowanie jajek woskiem. 
 

Grupa docelowa: uczniowie 8 klasy    

Liczba uczestników:  17 

Rodzaj aktywności: spotkanie z artystą ludowym  

Czas trwania aktywności: 1x45 minut  

Główny cel: nauka dekorowania jajek wielkanocnych woskiem 

   

Miejsce: pracownia techniki    

Metody nauczania: uczenie się w praktyce, praca twórcza 

Potrzebne materiały: gotowane jajka, patyczki, farba, wosk

  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Artystka ludowa wyjaśniła, jakie istnieją sposoby dekorowania 

jajek woskiem, pokazała dekorowane przez siebie. Wyjaśniła, że 

można używać nie tylko sztucznych barwników, ale też naturalnych. 
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Zademonstrowała, co jest potrzebne do dekorowania jajek, jak 

wykonać narzędzie, jak rozgrzać wosk. Następnie pokazała, jak 

wykonać pożądany wzór na jajku, jak uzyskać wzory różnokolorowe.  

Etap 2: Uczniowie entuzjastycznie podeszli do zagadnienia, 

samodzielnie pokolorowali jajka i byli bardzo zadowoleni z 

rezultatów. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Zestaw pokolorowanych woskiem jajek 

wielkanocnych. 

Opinie uczestników: Uczenie się w praktyce pobudza kreatywność 

uczniów, wzmacnia ich niezależność pozwala na pokazanie 

indywidualności.  

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

“SONGS ARE OUR COMPANIONS” -  to nasi przyjaciele 
 

Grupa docelowa: uczniowie    

Liczba uczestników: 26  

Rodzaj aktywności: spotkanie z kołem etnograficznym ze Svedasai

  

Czas trwania aktywności: 1x45 minut   

Główny cel: zachęcenia do zainteresowania się piosenkami ludowymi 

i tradycjami z rejony Svedasai    

Miejsce: szkoła    

Metody nauczania: wywiad, słuchanie autentycznych nagrań, 

śpiewanie 

Potrzebne materiały: przygotowane przez uczniów pytania do 

wykonawców, słowa piosenek  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Kilka kobiet z koła etnograficznego w Svedasai zostało 

zaproszonych na lekcję litewskiego 

Etap 2: Uczniowie posłuchali kilku piosenek wykonywanych z 

lokalnym dialekcie 

Etap 3: Uczniowie zadali pytania gościom o tradycje śpiewania i 

obyczaje.  

Etap 4: Uczniowie zaśpiewali piosenki ludowe razem ze swoimi 

gośćmi 
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Wyniki/rezultaty aktywności:  Uczniowie mieli okazję posłuchać 

autentycznych ludowych piosenek z regionu Svedasai. Nauczyli się 

komunikować ze starymi ludźmi, dowiedzieli się o tradycjach swojego 

regionu i nauczyli piosenek ludowych. 

Opinie uczestników: Komunikacja bezpośrednia z wykonawcami 

sprawiła, że piosenki ludowe stały się bardziej zrozumiałe, pomogło 

to także w odkryciu ich piękna, wzmocniło szacunek do tradycji 

ludowych. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

„QUIZ OF LINGUISTIC SKILLS“ Quiz z umiejętności językowych 
 

 

Grupa docelowa: uczniowie z zerówki, ich rodzice, nauczyciele 

    

Liczba uczestników: 9     

Główny cel: powtórzyć umiejętności językowe uczniów z zerówki, 

którzy mieli ćwiczenia z logopedą 

Cele szczegółowe:  

Przygotowanie różnych zadań językowych i materiałów 

zachęcających dzieci do aktywności. Uczenie dzieci komunikacji i 

współpracy. Angażowanie rodzin i nauczycieli do współpracy. 

Wyrażanie przez uczestników opinii i emocji związanych z nowym 

doświadczeniem.   

Miejsce: gabinet logopedy    

Metody nauczania: dyskusja, wyjaśnianie, ćwiczenia praktyczne 

Potrzebne materiały: flashcards, gra LOTO, obrazki z 

transkrypcją problematycznych dźwięków (s, z, c, dz i innych), 

program komputerowy Letters, papier biały i kolorowy, klej kredki, 

chmurki w 3 kolorach dla 3 grup, nagrody, tablica magnetyczna, 

multimedia.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Dzieci są dzielone na 3 drużyny. 

Etap 2: Każda drużyna ma swój symbol – kolorową chmurkę. 

Etap 3: Uczniowie wykonują różne zadania językowe, za które 

dostają punkty. Podczas pracy twórczej dzieci opowiadały o kwiatach, 

które wykonały, a na końcu wręczyły je rodzicom. 
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Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie dostarczyli pozytywnych 

emocji podczas pracy w grupach. Zadania językowe pokazały, czego 

uczniowie nauczyli się, a czego powinni jeszcze się nauczyć. 

Udoskonalili komunikację. 

Opinie uczestników: Metoda quizu jest użyteczna, ponieważ dzieci 

demonstrują umiejętności językowe nie ucząc się osobnego tematu. 

Współzawodniczą w zespołach, są oceniane (otrzymują punkty), co 

jest dla uczniów motywujące.  

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 
 

Jak działały metody nieformalne w CJRAE ? 
 
1. MARKETING AND SELF PROMOTION  
Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z wykorzystaniem metod 
nieformalnych, w których uczestniczyło 15 uczniów z 11 klasy ze 
szkoły Elena Cuza oraz Charles Laugier z Krajowej. Miały na celu 
zapoznać uczniów z prawidłowo napisanym cv, listem motywacyjnym 
i sposobem zachowania się na rozmowie o pracę. Uczniowie byli 
bardzo zadowoleni z zajęć dostrzegając praktyczny ich charakter, 
zasugerowali objecie nimi dużej liczby uczniów. 
2.”YOU CAN BECOME A POLICEMAN, TOO!”  
Te zajęcia odbyły się na posterunku policji w Krajowej. Dwudziestu 
uczniów z 10, 11 i 12 klasy ze szkoły Nicolae Titulescu zobaczyło, jak 
działa wykrywacz kłamstw, jak zbiera się próbki DNA, jak powstaje 
portret pamięciowy, jak analizuje się odciski palców, jak wygląda broń 
policjantów, jak wygląda centrala numeru 112. Uczniowie stwierdzili, 
że będą solidnie przygotowywać się do egzaminów do szkoły 
policyjnej w Bukareszcie, gdyż chcą zostać policjantami. 
3.''CHILD SOCIALIZATION WITHIN THE FAMILY'' 
Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla 15 rodzicówi  uczniów 
początkowych klas szkoły Carol I z Krajowej. Rodzice docenilii 
interaktywny sposób prowadzenia zajęć I program Szkoła Rodziców, 
w którym wzięli udział. Dowiedzieli się więcej o kształtowaniu 
osobowości dziecka w rodzinie, roli obojga rodziców, wpływie 
zachowania dorosłych na dzieci. 
4.''SELF KNOWING AND PERSONAL DEVELOPMENT - 
PERSONAL BLAZON''  
Samoświadomość i rozwój osobisty, taka była tematyka tych zajęć, 
wzięło w nich udział 29 uczniów ze szkoły Carol I z Krajowej. 
Docenili, że zajęcia dały im okazję do wyrażenia swoich opinii bez 
narażania się na krytykę i osądzanie. Podobało im się, że sami mogli 
wybrać interesujące ich wartości i cele. Zajęcia zaowocowały 
polepszeniem samooceny, i stymulacja rozwoju osobistego. 
5. ”THE SHOPPING BASKET"  
Zajęcia psychologiczno-doradcze, w których wzięło udział 29 uczniów 
z 10 klasy. Celem było doradzenie młodzieży, jak zachować się w 
obliczu niektórych trudnych, życiowych sytuacji. Uczniowie zdali sobie 
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sprawę że nie są sami, i w ich otoczeniu sa osoby, które mogą im 
pomóc (rodzice, pedagog szkolny, doradca w poradni). 
6. ”TEENAGE” 
W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów z 10 klasy ze szkoły Carol I z 
Krajowej. Każdy uczeń prezentował się pod względem wyglądu, cech 
charakteru, intelektu, motywacji i wartości. Uczniowie zauważyli, że 
chociaż różnią się, to często mają podobne aspiracje i zmartwienia. 
Po zakończeniu zajęć poczuli się ważni i docenieni. 
7. COUNSELING THROUGH ...ART - ,,GROUP DRAWING" 
Zajęcia z doradztwa psychologiczno-pedagogicznego 
wykorzystujące sztukę. Uczestniczyli w nich uczniowie (16) ze szkoły 
Ghindeni. W wyniku zajęć dowiedzieli się, że nauka książkowa nie 
jset jedynym sposobem zdobywania wiedzzy I można ją wzbogacić o 
gry  I zajęcia nieformalne z wykorzystaniem sztuki, zajęć 
artystycznych, pracy w grupach. Po zakończonych zajęciach 
uczniowie wyrażali chęć wzięcia udziału w podobnych zajęciach w 
przyszłości. 
8."REALITY AND FICTION, MALEFICENT, A FAIRY TALE"  
W zajęciach wzięło 17 uczniów ze szkól podstawowych z regionu 
Dolj. Po obejrzeniu filmu „Maleficenta” uczyły się rozróżniać 
rzeczywistość od fikcji w trakcie różnorodnych i absorbujących 
uwagę dzieci zadań. Sprawiały im one dużą przyjemność i sprawiły, 
ze chcą brać udział w podobnych zajęciach w przyszłości. 
9. ,,IN THE WORLD OF THE STORIES” 
Zajęcia psycho-pedagogiczne z udziałem 17 uczniów ze szkół 
podstawowych regionu Dolj. Zajęcia miały na celu pobudzenie 
kreatywności i wyobraźni dzieci poprzez udział w interpretacji tekstów 
i odgrywanie ról za pomocą kukiełek. Zajęcia kładły nacisk na 
współpracę i kreowanie dobrej atmosfery. Zajęcia miały silne 
oddziaływanie na uczestników z powodu ich odmienności od szkolnej 
nauki. Uczniowie wykonywali maski, dekoracje, lalki, wykorzystane 
były inteligencje wielorakie. 
10."NATIONAL DAY OF ROMANIA, DECEMBER 1ST"  
W szkole Gheorghe Bibescu 22 uczniów wzięło udział w lekcji o 
święcie narodowym Rumunii. Usystematyzowała ona wiadomości 
uczniów z geografii, historii, tradycji, kultury, duchowości. Łączyła 
różne aktywności; malowanie flagi, śpiewanie hymnu i tradycyjną 
naukę. Uczniowie zaakceptowali ten sposób prowadzenia zajęć i 
chcieliby go kontynuować w przyszłości. 
  
”Open doors for non formal” w CJRAE  Dolj, Rumunia 
 
Dwoje nauczycieli wzięło udział w szkoleniu organizowanym w 
Holandii, 5 nauczycieli wzięło udział w spotkaniach projektowych, 
zorganizowano 4 warsztaty dla 51 nauczycieli różnych przedmiotów z 
Krajowej, przeprowadzone przez pedagogów szkolnych w 4 różnych 
miejscach (poradniach). Odbyły sie 4 warsztaty dla 60 nauczycieli z 
rejonu Dolj (miedzynarodowa konferencja), 3 warsztaty dla rodziców 
w 3 poradniach. Uczniowie z różnych szkól w Krajowej (259) 
uczestniczyli w  zajęciach. Dot. Kariery (109), rozwoju osobistego 
(78), doradztwo przez sztukę (50), zajęcia przedmiotowe (22). 
 
 

 



 

 

MARKETING AND SELF PROMOTION Jak „sprzedać się” na 

rynku pracy ? 

Grupa docelowa: uczniowie z 11 klasy z trzech szkół średnich z 

Craiovej 

Liczba uczestników: 15 

Rodzaj aktywności: doradztwo psychologiczno-pedagogiczne 

Czas trwania aktywności: 3 godziny 

Główny cel: Zapoznanie uczniów ostatnich klas z możliwościami ich 

kariery zawodowej 

Miejsce: CJRAE Dolj, Krajowa, Rumunia 

Metody nauczania: debata, rozmowa, wyjaśnianie, podawanie 

przykładów, aktywne słuchanie 

Potrzebne materiały: kartki z definicjami, komputer, projektor, 

markery, karty pracy 

Przebieg aktywności: 

Etap 1:  

Poinformowanie uczniów o prawidłowej budowie cv (prezentacja), 

sytuacjach, w których jest konieczne, analiza różnych form podań o 

pracę, sposobach prezentacji siebie na różnych rodzajach rozmowy o 

pracę. 

Etap 2: 

Pisanie własnego cv: każdy uczeń pisze cv do wybranej pracy wg 

wzoru Europass 

Etap 3: Uzupełnianie ćwiczenia List motywacyjny do wybranej pracy 

Etap 4: Odgrywanie ról – każdy uczeń odgrywa rolę w symulowanej 

rozmowie o pracę 

Etap 5: Prezentacja etapów, które trzeba wykonać poszukując pracy 

Wyniki/rezultaty aktywności: 15 cv i 15 listów motywacyjnych 

Opinie uczestników: uczniowie wypowiedzieli się na temat wagi 

odpowiedniego zaistnienia na rynku pracy. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu 

 

 

YOU CAN BECOME A POLICEMAN, TOO!  

I ty możesz zostać policjantem ! 
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Grupa docelowa: uczniowie     

Liczba uczestników: 20  

Rodzaj aktywności: aktywność psychologiczno-pedagogiczna 

   

Czas trwania aktywności: 2 godziny 

Główny cel: obserwacja niektórych działań policjantów i 

zapoznanie się ze sposobami prowadzenia śledztwa  

   

Miejsce: posterunek policji w Krajowej    

Metody nauczania: wyjaśnienia, heureza, demonstrowanie, 

eksperyment  

Potrzebne materiały: narzędzia używane przez policjanta  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: uczniowie ze szkoły średniej im. Nicolae Titulescu rozwiązali 

test ustalający ich umiejętności i zainteresowania dotyczące wyboru 

zawodu 

Etap 2: wyłoniono 20 uczniów, których zainteresowania i 

predyspozycje pozwalały na  zatrudnienie ich w zawodzie 

policjanta (80% badanych) 

Etap 3: w ramach aktywności grupa 20 uczniów odwiedziła kilka 

posterunków policji w Krajowej 

Etap 4: uczniowie zobaczyli wykrywacz kłamstw w pracy, sposób 

zbierania próbek DNA, tworzenie portretów pamięciowych, 

analizowanie odcisków palców, najpopularniejsze rodzaje broni, 

centralę numeru alarmowego 112. 

Wyniki/rezultaty aktywności: uczniowie dowiedzieli się o istocie 

pracy policjantów, jej zaletach i wadach od bezpośrednich 

wykonawców zawodu. 

Opinie uczestników: Uczniowie byli bardzo podekscytowani 

spotkaniami na posterunkach I to zmotywowało ich do przygotowań 

do egzaminów do szkoły policyjnej w Bukareszcie Alexandru Ioan 

Cuza. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu  

 

 

 

CHILD SOCIALIZATION WITHIN THE FAMILY – Uspołecznianie 

dziecka w rodzinie 
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Grupa docelowa: rodzice dzieci z początkowych klas Szkoły im. 

Karola I      

Liczba uczestników: 15  

Rodzaj aktywności: doradztwo psychologiczno-pedagogiczne 

   

Czas trwania aktywności: 90 minut   

Główny cel: Podniesienie świadomości rodziców, jak ich 

zachowanie wpływa na kształtowanie świadomości dzieci, 

przekazanie informacji o mechanizmach uspołeczniania dzieci w 

rodzinie   

Miejsce: CJRAE, Krajowa, Rumunia.    

Metody nauczania: wyjaśnianie, pokaz, debata, odgrywanie ról, 

ćwiczenia.   

Potrzebne materiały: projektor, laptop, karty pracy, pisaki.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: poznanie opinii rodziców o wychowaniu i uczeniu dziecka w 

rodzinach 

Etap 2: Zapoznanie rodziców ze sposobami socjalizacji dziecka w 

rodzinie 

Etap 3: Ćwiczenia dla rodziców zmierzające do wzięcia przez nich 

odpowiedzialności za wykształcenie lub nie prospołecznych 

zachowań dziecka. Zaprezentowanie 3 sytuacji: rozwód rodziców, 

wyjazd rodzica do pracy za granicę, jedynak w rodzinie. 

Etap 4: Najczęstsze błędy w wychowywaniu dziecka i wpływie 

rodziców na jego wzorce zachowań. 

Etap 5: Rozpoznawanie przez rodzica negatywnych emocji swoich i 

dziecka prowadzących do niegatywnych reakcji I zachowań. 

  

Wyniki/rezultaty aktywności: Rodzice zaakceptowali 

interaktywny sposób przekazywania informacji. Poziom świadomości 

rodziców co do ich wpływu na kształtowanie osobowości ich dzieci 

podniósł się. Pokazane przykłady przekonały ich o braku gotowych 

rozwiązań powtarzalnych nawet sytuacji, a oboje rodzice mają swoje 

role do odegrania. 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors.eu  

 

 

http://nonformalopendoors.eu/


 

PERSONAL BLAZON. SELF KNOWING AND PERSONAL 

DEVELOPMENT. Cechy osobiste. Poznawanie siebie i rozwój 

osobisty. 

Grupa docelowa: uczniowie z 11 kl.     

Liczba uczestników: 29  

Rodzaj aktywności: doradztwo      

Czas trwania aktywności: 90 minut   

Główny cel: rozwijanie umiejętności realistycznej oceny swojego 

charakteru, dostosowywanie emocji i zachowań do różnych sytuacji 

szkolnych I życiowych    

Miejsce: CJRAE, Krajowa, Rumunia    

Metody nauczania: heureza, podawanie przykładów, wyjaśnianie, 

aktywne słuchanie, prezentacje  

Potrzebne materiały: kartki z definicjami, karty pracy, kolorowe kartki 

A4, kolorowe długopisy i pisaki 

Przebieg aktywności:  

Etap 1: uczniowie siadają przy 4 stołach (po 7-8) 

Etap 2: Każdy uczeń dostaje kartkę A4, pisaki, naklejki, grupa dostaje 

jedną kartkę na definicje 

Etap 3: Uczniowie są proszeni o wypełnienie kart pracy rysunkami, 

symbolami lub mottami pasującymi do nich jak najlepiej i nadającymi 

się do podzielenia z innymi. 

Etap 4: Każdy uczeń prezentuje się  wg następującego 

porządku: priorytety, aspiracje, wartości, cechy, słabe punkty, cele 

życiowe. 

Etap 5: na czystej kartce uczeń ma slowa: rodzina, szkoła, koledzy, 

niespodziewane wydarzenia. Każdy uczeń prezentuje, w jakim 

sposób te rzeczy wpłynęły  na ich osobisty I intelektualny rozwój. 

Etap 6: Każda grupa dostaje jedno pojęcie z Etapu 5 i zbiera 

odpowiedzi wszystkich czlonkow na dany temat 

Etap 7: Jeden uczeń z każdej grupy prezentuje wyniki, które 

zgromadzili. 

Etap 8: Po prezentacji każdej grupy uczniowie dyskutują na temat 

wyników.  

Wyniki/rezultaty aktywności: materiały indywidualne I grupowe 

Opinie uczestników: uczniom podobało się, że w czasie aktywności 

mogli wyrażać swoje opinie i uczucia bez skrępowania, krytyki i 

osądzania. Podobało im się także, że mogli wybrać te cele wartości, 

które chcieli. Zajęcia wpłynęły na lepszy obraz samego siebie i 

wpłynęły na lepszy rozwój osobisty. 



 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors.eu  

 

 

 

 

THE SHOPPING BASKET -  Koszyk z zakupami 

 

Grupa docelowa: uczniowie     

Liczba uczestników: 29  

Rodzaj aktywności: doradztwo psychologiczno-pedagogiczne 

    

Czas trwania aktywności: 50 minut   

Główny cel: właściwe rozpoznanie różnych możliwości rozwiązania 

problemów napotykanych przez uczniów.    

Miejsce: CJRAE, Krajowa, Rumunia    

Metody nauczania: gry dydaktyczne, wyjaśnianie   

Potrzebne materiały: koszyk na zakupy, “banknoty” z 

nominałami i puste   

Przebieg aktywności:  

Etap 1: uczniowie są dzieleni na 4 grupy 

Etap 2: Każda grupa otrzymuje zestaw materiałów: banknoty I pisaki. 

Etap 3: Prowadzący proponuje ćwiczenie na wyobraźnię: każda 

ławka jest bardzo ciężka, waży tyle, ile sprawy, których uczniowie nie 

akceptują, mają okazję je “sprzedać” i dostać za nie pieniądze.  

Etap 4: prowadzący pokazuje koszyk na zakupy, do którego włoży 

wszystkie problemy napisane przez uczniów na kartce 

Etap 5: Jeżeli problem jest zbyt osobisty i uczeń nie chce o nim 

mówić, ma prawo powiedzieć pas, problem i tak będzie “kupiony”. 

Etap 6: Uczniowie są zachęcani do podawania ceny “swojego” 

problemu i  podawania, czego potrzebują, żeby go rozwiązać np. 

odwagi, optymizmu, pewności siebie.  

Etap 7: Po “kupieniu” problem znika w magicznym zakątku sali.  

Etap 8: Prowadzący zbiera informacje od uczniów, jak czują się po 

pozbyciu się problemu. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie uświadomili sobie, że w 

różnych trudnych sytuacjach życiowych nie są sami i osoby takie jak 

rodzice, nauczyciele, pedagog mogą im pomóc. 



 

Opinie uczestników: „ Bardzo się przestraszyłem, kiedy pierwszy raz 

w życiu utknąłem w windzie. Dzisiaj wiem, że mój strach przed 

każdym wejściem do windy jest przesadzony i muszę nauczyć się 

przezwyciężyć go.” 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors.eu 

  

  TEENAGE - Nastolatki 

Grupa docelowa: uczniowie 10-tej klasy     

Liczba uczestników: 20  

Rodzaj aktywności: doradztwo grupowe    

Czas trwania aktywności: 2 godziny   

Główny cel: rady dotyczące fizycznego, psychicznego i 

intelektualnego rozwoju nastolatków    

Miejsce: Colegiul Național ''Carol I, Krajowa, Rumunia.  

  

Metody nauczania: heureza, podawanie przykładów, wyjaśnianie, 

wystawa, aktywne słuchanie, prezentacje indywidualne. 

Potrzebne materiały: dla każdego ucznia i dla grupy  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie otrzymują zadanie, aby zaprezentować siebie jako 

ulubioną grę 

Etap 2: Każdy uczeń dostaje kartkę A4, pisaki i kartkę z definicjami 

Etap 3: Uczniowie wypełniają kartkę cechami typowymi dla nastolatka 

Etap 4: Każdy uczeń prezentuje siebie od strony wyglądu, aspiracji 

intelektualnych, motywacji, wartości. 

Etap 5: Grupa otrzymuje kartkę z definicjami do wypełnienia 

dotyczącymi charakteru każdego członka grupy, sprawdza, które 

cechy powtarzają się. 

Etap 7: po prezentacjach dyskusja między uczniami 

Etap 8: Ćwiczenie dotyczące rozwoju osobistego „Chcę cię poznać, 

powiedz mi coś o sobie.”  

Wyniki/rezultaty aktywności: materiały indywidualne i grupowe 

Opinie uczestników: Opinie uczestników: uczniom podobało się, że w 

czasie aktywności mogli wyrażać swoje opinie i uczucia bez 

skrępowania, krytyki i osądzania. Podobało im się także, że mogli 

wybrać te cele wartości, które chcieli. Zajęcia wpłynęły na lepszy 

obraz samego siebie i wpłynęły na lepszy rozwój osobisty. 

 

http://nonformalopendoors.eu/


 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors.eu  

 

 
 

COUNCELLING BY … ART. COLLECTIVE DRAWING -  

Doradzanie poprzez zajęcia artystyczne 

 Grupa docelowa: uczniowie      

Liczba uczestników:16   

Rodzaj aktywności: doradztwo grupowe    

Czas trwania aktywności: 90 minut   

Główny cel: wykształcenie umiejętności współpracy   

Miejsce: CJRAE Dolji, Krajowa, Rumunia.    

Metody nauczania: rozmowa, wyjaśnianie, uczenie się poprzez 

aktywność   

Potrzebne materiały: białe kartki A3, akwarele, pędzle,  naklejki, 

pisaki, kartki z definicjami 

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie są dzieleni na grupy 4-osobowe 

Etap 2: Każda grupa otrzymuje zestaw materiałów 

Etap 3: Uczniowie piszą markerami swoje inicjały dużymi literami na 

wspólnej kartce papieru, zostawiają przerwy między napisami. 

Etap 4: Każdy członek grupy może użyć tylko dwóch kolorów (w 

grupie decydują jakich) 

Etap 5: Uczniowie zamalowują przestrzenie między inicjałami 

Etap 6: Kolejną wprowadzoną regułą jest to, że po zamalowaniu 

każdy uczeń ma upiększyć przestrzeń zamalowaną przez kolegę. 

Etap 7: Uczniowie dodają do obrazka linie, kropki, gwiazdki, według 

indywidualnych upodobań i kreatywności. 

Etap 8: Dyskusja między uczniami po zakończeniu rysowania. 

Wyniki/rezultaty aktywności: rysunki wykonane przez grupę 

Opinie uczestników: “Poprzez pracę na zajęciach nauczyłem się 

pracować w grupie I dobrze się bawić. Właściwym kolorem na dzisiaj 

jest zielony, ponieważ oznacza życie “ 

(F. Sorinel, uczeń z Ghindeni Secondary School-Romania) 

Więcej informacji:  http://nonformalopendoors.eu   

 



 

 

 

"REALITY AND FICTION, MALEFICENT, A FAIRY TALE" 
Rzeczywistość i fikcja, baśń o Maleficencie 

 
Grupa docelowa: uczniowie      

Liczba uczestników: 17   

Rodzaj aktywności: doradztwo pedagogiczne   

  

Czas trwania aktywności: 240 minut   

Główny cel: doskonalenie współpracy między uczniami  

  

Miejsce: CJRAE Dolji, Krajowa, Rumunia.    

Metody nauczania: rozmowa, wyjaśnianie, zadawanie pytań, 

odgrywanie rół   

Potrzebne materiały: film Maleficent, karty pracy, pisaki, kredki, 

błyszczące pisaki.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1:  uczniowie oglądają film Maleficent  

Etap 2: Po obejrzeniu filmu uczniowie dyskutują na temat konfrontacji 

między realnym światem a nierealnym, rzeczywistym i idealnym, złem 

i dobrem, wskazują na złe i dobre uczynki. 

Etap 3: Uczniowie konfrontują z innymi, jakie wrażenie robią na nich i 

wyciągają praktyczne wnioski 

Etap 4: Uczniowie oceniają realnie cechy kolegów. Decydują, co jest 

pozorem, a co cechą rzeczywistą. 

Etap 5: Uczniowie uzupełniają kwestionariusz: czego inni oczekują 

ode mnie, a czego ja oczekuję od innych ? 

Etap 6: Każde dziecko czyta grupie swoje odpowiedzi na pytania 

kwestionariusza. Słuchacze dodają informacje, korygują odpowiedzi, 

zadają pytania. 

Etap 7: : Uczniowie są dzieleni na grupy 6-osobowe wg własnego 

wyboru.  Odgrywają wybraną przez siebie rolę z filmu. Można 

zmieniać wydarzenia z filmu, ale film ma się dobrze skończyć. 

Etap 8: Uczniowie rysują swoją ulubioną postać z filmu. Rysunki są 

eksponowane na ścianach. 

Etap 9: Po zakończeniu rysowania odbywa się dyskusja na temat 

zajęć. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Wystawa prac uczniów. 



 

Opinie uczestników: „Dzisiaj było bardzo fajnie. Obejrzeliśmy film i 

zdałem sobie sprawę, że dobro zawsze wygrywa ! Podobało mi się, 

że mogłam odgrywać rolę i zakolegowałam się z innymi dziećmi. 

Daria B., 9 lat, Szkoła im. Gheorge Titeica, Krajowa. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu 

 

   

 

THE WORLD OF STORIES W świecie opowieści 

 

Grupa docelowa: uczniowie ze szkół podstawowych  

    

Liczba uczestników: 17  

Rodzaj aktywności: doradztwo grupowe    

Czas trwania aktywności: 120 minut   

Główny cel: tworzenie przedstawienia teatralnego  

  

Miejsce: CJRAE Dolj, Krajowa, Rumunia    

Metody nauczania: uczenie się przez działanie, odgrywanie ról, 

wyjaśnianie, obserwowanie, praca w grupach   

Potrzebne materiały: materiały podatne na recycling (butelki 

plastikowe, gazety, papier kolorowy), papier dużego formatu, 

długopisy, markery, kredki, klej, nożyczki, nici, kopie tekstu.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie są dzieleni na różnokolorowe grupy: czerwoną, 

żółtą, pomarańczową, zieloną, niebieską. Każdy uczeń ma na czole 

naklejkę z kolorem, z zamkniętymi oczami mają odnaleźć członków 

swojej grupy bez używania słów. 

Etap 2: Każda grupa dostaje zadanie: wykonać plakat „W świecie 

opowieści”, przygotować ilustracje do plakatu, przygotować tekst z 

podziałem na role do prezentacji kolegom, zrobić kukiełki do 

„Czerwonego Kapturka), zrobić scenografię do przedstawienia 

(kwiaty, las). 

Etap 3:  Każda grupa otrzymuje materiały odpowiednie do 

wykonywanego zadania. 

Etap 4: Podczas wykonywania zadania każdy uważnie słucha 

nauczyciela i kolegów i współpracuje z nimi. Nauczyciel dba o 

porozumienie między grupami i wykorzystanie kreatywności dzieci. 

http://nonformalopendoors.eu/


 

Etap 5: Po zakończeniu zadań każda grupa prezentuje kolegom 

rezultaty. Przedstawienie jest prezentowane. 

Etap 6: Uczniowie dyskutują na temat wykonywanej pracy, czego się 

nauczyli i jak czuli się współpracując w grupie. 

Wyniki/rezultaty aktywności: wystawa prac 

Opinie uczestników: „Ucieszyłam się, że robię lalki do przedstawienia 

(Cristina O. Gimnazjum Mircea Eliade, Krajowa, Rumunia. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu  

 

 

 

ROMANIA`S NATIONAL DAY 1ST DECEMBE  

Romania`s National Day 1st December – Święto Narodowe 

Rumunii 1 grudnia 

Grupa docelowa: uczniowie      

Liczba uczestników: 22   

Rodzaj aktywności: praca w grupach     

Czas trwania aktywności: 120 minut   

Główny cel: usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z geografii, 

historii, kultury, tradycji, obyczajów, języka, określenie rodzaju 

duchowości narodu rumuńskiego    

Miejsce: Szkoła średnia im. Gheorghe Bibescu, Krajowa, Rumunia.

    

Metody nauczania: rozmowa, wyjaśnianie, dyskusja   

Potrzebne materiały: prezentacja Power Point, karty pracy, długopisy, 

ołówki, akwarele   

Przebieg aktywności:  

Etap 1: dzieci siedząc w półokręgu oglądają prezentację o święcie 

narodowym Rumunii. 

Etap 2: uczniowie dyskutują na temat znaczenia święta 

Etap 3:  dzieci nazywają stolicę kraju, województwo, miasto rodzinne, 

rozpoznają symbole narodowe (flaga, godło, hymn). Nauczyciel 

podkreśla konieczność odnoszenia się do nich z szacunkiem. 

Etap 4: Uczniowie wraz z nauczycielem tworzą listę najważniejszych 

wydarzeń z historii kraju. 

Etap 5: Uczniowie wypełniają ćwiczenie dotyczące flagi i kolorują ją. 

W kilku zdaniach mówią, dlaczego są dumni z bycia Rumunami. 



 

Etap 6: Uczniowie dzielą się swoimi rysunkami i wypowiedziami z 

pozostałymi. Koledzy zadają pytania, poprawiają odpowiedzi. 

Powstaje wystawa ich prac. 

Etap 7: Zajęcia kończy dyskusja między uczestnikami na temat 

przebiegu aktywności.   

Wyniki/rezultaty aktywności: wystawa prac  

Opinie uczestników: „Nauczyłam się dużo o historii, tradycji i 

zwyczajach !” Szczególnie podobało mi się, jak nauczyciel wyjaśniał 

pochodzenie kolorów flagi”  (Roxana, 14 lat, uczennica szkoły 

średniej im. Gheorghe Bibescu z Krajowej. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu   

 
 

 
 

 

Jak działały metody nieformalne w  SEHİT ALBAY İBRAHİM 
KARAOGLANOGLU w Konya, Turcja ? 

 

1. “VİSİT TO FİREHOUSE”  
Zajęcia miały miejsce w siedzibie straży pożarnej w Konya. Poprzez 

uczestnictwo w tej aktywności uczniowie poznali zagrożenia ogniem i 

jak korzystać z nabytej wiedzy w szkole, domu i innych sytuacjach – 

wszędzie. 

2.  “CİVİLİZATİON SCHOOL“  
Zajęcia te odbyły się w Centrum Nauki w Konya, Muzeum i Dolinie 

Motyli. Uczniowie uczestniczyli tam w ok. 15 warsztatach np. dot. 

technologii, optyki, wielkich odkrywców, sposobów pozyskiwania 

wody, recyklingu. Podczas wszystkich warsztatów uczniowie byli 

uczeni przez ekspertów metodami nieformalnymi, mogli dotykać 

eksponatów i korzystać z dostepnych narzędzi w praktyce. 

3.  “LETTERS FROM GALLİPOLİ”  
Zajęcia odbyły się w 28 klasach szkoły dla uczniów w wieku 11-14 18 

marca w rocznic e Wojny Gallipoli. Tego dnia listonosz odwiedził 

każdą klasę z listami sprzed 101 lat i wręczył listy nauczycielowi, listy 

były prawdziwe i opisywały ciężkie życie podczas wojny Gallipoli, co 

pomogło uczniom zrozumiec realia tych wydarzeń. 

4.  “LEARNİNG TURKİSH GRAMMAR İN FUN WAY”  
Te zajęcia były dla uczniów 6 klasy. Ta trudna tematyka została 

przedstawiona w formie łatwej do zaakceptowania zabawy. 

5.  “LEARNİNG FORCE AND MOVEMENT”  



 

Te zajęcia odbyły sie w szkolnym ogrodzie. Podczas nich uczniowie 

mieli okazję rozwinąć umiejętności współpracy w grupie i 

porównywanie swoich wyników z partnerami. 

6.  “LEARNİNG SOCİAL SCİENCE BY DRAMA”  
Te zajęcia odbyły się w każdej klasie z udziałem profesjonalnych 

aktorów. W każdych zajęciach uczniowie mieli okazję rozwinąć język 

opisowy i udoskonalić kontakty z rówieśnikami. 

7.  “LEARNİNG DİFFERENT RELİGİONS WİTH 
TECHNOLOGY”  
Zajęcia odbyły sią na lekcji religii 7 klasy, w ich wyniku uczniowie 

rozszerzyli swoją wiedzę o różnych religiach i ICT. 

8.  “THE PRONUNCİATİON WHİSPERES”  
Uczniowie 7 klasy rozwinęli umiejętność pracy w grupie, język opisu, 

współpracę z partnerami oraz kontakty interpersonalne z kolegami. 

9.  “THE ENGLİSH STREET“ 
Na korytarzu szkolnym przeznaczonym do etwinningu i Erasmus+ 

uczniowie udoskonalili swój angielski, w sposób dla nich atrakcyjny, 

poprzez zabawne ćwiczenia, przy wykorzystaniu małej tablicy i 

aplikacji. 

Wartość dodana w wyniku projektu: warsztaty dla 61 nauczycieli, 
udział 13 nauczycieli w 4 spotkaniach projektowych, 4 zajęciach na 
świeżym powietrzu, 76 uczniów odwiedziło Centrum Nauki, muzea, 
świat w miniaturze, Dolinę Motyli, 21 uczniów remizę, odbyło się 28 
zajęć z dramy dla 1200 uczniów, w ciągu 6 miesięcy., 17 nauczycieli 
przeprowadziło zajęcia z użyciem metod nieformalnych, 100 uczniów 
było ankietowanych, ukazało się 5 artykułów w gazetach, 32 
nauczycieli uczestniczyło w zajęciach nieformalnych w różnych 
krajach. 

 

                                       
 
                                                     Civilization School – Szkoła 
cywilizacji  
 
Grupa docelowa: Uczniowie z koła zainteresowań  
   
Liczba uczestników: 66  
Rodzaj aktywności: wycieczka edukacyjna    
Czas trwania aktywności: 1 dzień   
Główny cel:  nauka historii i przedmiotów przyrodniczych metodami 
nieformalnymi  
Miejsce:   Konya, Turcja  
Metody nauczania:  wykład, uczenie przez praktykę, wizualizacja
   
Potrzebne materiały: wycieczki z przewodnikiem po Muzeum 
Cywilizacji i Centrum Nauki w Konyi  
Przebieg aktywności:  
Etap 1: 66 uczniów i 4 nauczycieli uczących różnych przedmiotów 
zostało przewiezionych szkolnym autokarem do Muzeum Cywilizacji 



 

Koyunoglu i Biblioteki wraz z nauczycielami kółek zainteresowań i 
przewodnikiem. Uczniowie mieli szansę poznać starożytną 
cywilizację i życie na obszarze Konyi. Następnie zwiedzili  Zabytkowy 
Stary Dom  w Konyi prezentujący dawne codzienne życie. 
Etap 2: Uczniowie zwiedzili  Świat Miniatur zaprojektowany aby 
przedstawić dawne życie wieśniaków i rolników, okres zwycięstw 
wojennych oraz codzienne życie w dawnej Konyi. Podczas tego 
ćwiczenia nauczyciele przedstawiali trudne czasy podczas wojny o 
niepodległość. Uczniowie zwiedzili również Muzeum Mevlany gdzie 
uczyli się o Mevlanie (Rumi), derwiszach, sufi (sufizm),ney (rodzaj 
fletu) i mogli poznać historię od AD 1200 ( AC 1200) do czasów 
obecnych. 
Etap 3:  Uczniowie mieli szansę skosztować znane i tradycyjne 
potrawy “Etliekmek”. 
Etap 4: Uczniowie zwiedzili Centrum Nauki Konyia gdzie nauczyciele 
i przewodnicy prezentowali uczniom przedmioty związane z nauką 
na poziomie podstawowym i zaawansowanym. 
Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie zostali poproszeni o 
zrobienie rysunków tego co zobaczyli i nauczyli się podczas ćwiczeń. 
   
Więcej informacji:  http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

A visit to fire house – Wizyta w straży pożarnej 

 
Grupa docelowa: przedszkole    
Liczba uczestników: 19  
Rodzaj aktywności: działania na rzecz środowiska  
  
Czas trwania aktywności: 1 dzień  
Główny cel:  Pokazanie Komendy Strażackiej i nauczenie 
dzieci zasad bezpieczeństwa.   
Miejsce:   Karatay, Konyia, Turcja  
Metody nauczania: wykład, uczenie przez praktykę, wizualizacja
  
Potrzebne materiały: prelekcja, prezentacja przygotowana 
przez Komendę Straży Pożarnej w Konyi.  
Przebieg aktywności:  
Etap 1: Nauczyciel opowiada dzieciom o możliwych zagrożeniach w 
domu, szkole i w okolicy. Podczas tego ćwiczenia, miejsce pożaru 
zostaje wybrane i dzieci uczą się jak zachowywać się w sytuacji 
zagrożenia. Nauczyciel podaje dzieciom numer alarmowy i uczy jak 
poprawnie z niego korzystać. 
Etap 2: Nauczyciel kontaktuje się z Komendantem Straży Pożarnej w 
Konyi i organizuje spotkanie. Nauczyciele przygotowują kartę 
wycieczki, autokar i następnie zwiedzają Komendę Straży Pożarnej w 
Konyi. 
Etap 3: Komendant Straży Pożarnej  pokazuje dzieciom Komendę, 
umożliwia dzieciom wejście do wozu strażackiego i opowiada jakie 
działania podejmują strażacy po otrzymaniu telefonu alarmowego.
   
Wyniki/rezultaty aktywności:  Dzieci przygotowują rysunki tego 

http://nonformalopendoors.eu/


 

co widziały i czego się nauczyły. 
 
Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu/   
 
  
  
 

LETTERS FROM GALLİPOLİ”  - Listy z Gallipoli napisane 101 lat 
temu 

   
Grupa docelowa:  uczniowie    
Liczba uczestników: 14 klas po 35 uczniów  

Rodzaj aktywności: metody aktywności nieformalnych  

Czas trwania aktywności: 20 minut  

Główny cel:  poprawa świadomości historycznej oraz 

upamiętnienie święta 18 marca  

Miejsce:   Karatay Şehit Albay Ibrahim, Karaoğlanoğlu 
İ.H.O, Konya - Turcja  
Metody nauczania: prezentacje wizualne, demonstracje, metoday 

dramy   

Potrzebne materiały: 5 różnych, autentycznych listów sprzed 

101 lat, listonosz  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Nauczyciel koordynujący pozyskuje 5 oryginalnych 

listów. W tym celu kontaktuje się z Pocztą Turecką. Nauczyciele 

zostają powiadomieni o szczegółowym przebiegu projektu. 

Etap 2: Listonosz dostarcza do szkoły listy. Każdy nauczyciel 

otrzymuje list na inny temat. Listonosz przekazując listy mówi: „Oto 

list, który został napisany do Ciebie 101 lat temu z Gallipoli” 

Etap 3: Nauczyciele odczytują listy klasom. Listy opowiadają o 

ciężkich czasach związanych z wojną. 

Etap 4:   Uczniowie oglądają film dokumentalny o 

Gallipoli. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie upamiętniają 

wydarzenia z Gallipoli każdego roku 18 marca. Odczytują wtedy 

wiersze i inne twórczości literackie. Dzięki przeczytaniu 

autentycznych listów przyniesionych przez prawdziwego listonosza, 

ich doświadczenie jest jeszcze cenniejsze. 

Opinie uczestników: Uczniowie są pod wrażeniem aktywności. 

Możliwość przeczytania prawdziwych listów jest dla nich bardzo 

ekscytującym przeżyciem. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu/  
 

 



 

 

 
“LEARNİNG TURKİSH GRAMMAR İN FUN WAY” Angielska gra 

uliczna – „Sąsiedzkie słowa” 
 

Grupa docelowa:  uczniowie 5 i 6 klasy    
Liczba uczestników: 35-osobowa klasa  

Rodzaj aktywności: metoda aktywności nieformalnych  

  

Czas trwania aktywności: 30 minut 

Główny cel:  powtórzenie wiadomości z języka angielskiego 

w aktywizujący sposób 

Miejsce:   Karatay Şehit Albay Ibrahim, Karaoğlanoğlu 

İ.H.O, Konya - Turcja  

Metody nauczania: nauczanie wizualne  

Potrzebne materiały: karty obrazkowe tworzące obraz angielskiej 

ulicy, materiały w korytarzu związane z tematem angielskiego 

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Zapoznanie uczniów z ulicą, wprowadzenie do 

aktywności, podział uczniów na 3 grupy. 

Etap 2: Rozdanie uczniom 10 różnych słów należących do 

różnej tematyki. Ponumerowanie wyrazów. 

Etap 3: Uczniowie biorą ponumerowane karty, nauczyciel 

zaczyna odmierzanie czasu. 

Etap 4: Uczniowie biegają po „angielskiej ulicy” odnajdują karty 

obrazkowe związane z daną kategorią i przyczepiają do nich 

otrzymany numer. Aktywność jest kontynuowana, aż uczniowie 

odnajdą wszystkie karty. 

  

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie są zainteresowani 

aktywnością. Uczą się i zapamiętują w atrakcyjny sposób. Mają także 

okazję poprawić swoje umiejętności w procesie uczenia się języka. 

Opinie uczestników:  Uczniowie są zadowoleni i zainteresowani 

aktywnością. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu/   

 

 

 

 



 

“LEARNİNG TURKİSH GRAMMAR İN FUN WAY” Uczenie się 

gramatyki tureckiej poprzez zabawę. 

      

Grupa docelowa:  uczniowie klasy 6    
Liczba uczestników: 25  

Rodzaj aktywności: lekcja gramatyki    

Czas trwania aktywności: 40 minut 

Główny cel: W tej aktywności uczniowie uczą się  “ünlü 
düşmesi”czyli hapologii poprzez zabawę. Jest to jeden z 
najtrudniejszych działów gramatyki tureckiej, zatem te aktywności 
mają za zadanie pomóc uczniom w lepszy sposób.  
Miejsce:   Karatay Şehit Albay Ibrahim, Karaoğlanoğlu 

İ.H.O, Konya - Turcja  

Metody nauczania: pytania i odpowiedzi, pokazywanie  

Potrzebne materiały: tablica, markery do tablicy, kartki A4  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Wybranych zostaje 6 uczniów z klasy. Każdy uczeń otrzymuje 

jedną przygotowaną wcześniej kartkę papieru w napisaną na niej 

literą. Uczniowie ustawiają się w rzędzie, formując z kart napis. 

Ostatni uczeń z rzędu zostaje od nich oddzielony. 

Etap 2:   Nauczyciel prosi uczniów do liczenia 
sylab w słowie oraz prosi o podanie samogłosek w drugiej sylabie 
wyrazu. W języku tureckim zachodzi zmiana dźwięku polegająca na 
utracie sylaby, kiedy jest ona obok fonetycznie identycznej (lub 
podobnej) sylaby. Haplologia jest rodzajem dysymilacji co oznacza 
ogólny termin w fonetyce oznaczający proces, w którym dwa 
sąsiadujące dźwięki stają się mniej podobne (w przeciwieństwie do z 
asymilacją). 
Etap 3: Następnie nauczyciel prosi uczniów o ponowne 

odczytanie wyrazu i pyta co stało się z drugą samogłoską w zdaniu. 

Następnie wyjaśnia definicję hapologii. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie w interesujący sposób 

uczą się hapologii. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu/  

 

 

 

 

 
“LEARNİNG FORCE AND MOVEMENT”  Siła i ruch 
 



 

Grupa docelowa:  uczniowie 6 klasy    
Liczba uczestników: 24 

Rodzaj aktywności: nauka poprzez działanie – aktywności na 

świeżym powietrzu    

Czas trwania aktywności: 15 minut 

Główny cel:  uczenie się zrównoważonej i 

niezrównoważonej siły poprzez grę 

Miejsce:   Karatay Şehit Albay Ibrahim, Karaoğlanoğlu 

İ.H.O, Konya - Turcja  

Metody nauczania: uczenie poprzez działanie  

Potrzebne materiały: prezentacja wprowadzająca, 5 metrowa lina

  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie zostają podzieleni na grupy tworzące dwie siły 

wypadkowe. Pojęcia zrównoważonej i niezrównoważonej siły zostają 

wprowadzone poprzez przykłady i wykresy. 

Etap 2: Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy i na ostatnie 15 

minut lekcji opuszczają budynek szkoły. 

Etap 3: Dwie grupy stają naprzeciw siebie po dwóch stronach 

centralnej linii. Po 3 uczestników z każdej grupy chwyta za linę i 

próbują przeciągnąć ją na swoją stronę. 

Etap 4: Dwie pierwsze grupy były zrównoważone, dlatego nie 

udało się wyłonić zwycięzcy. Pozostałe dwie, były niezrównoważone 

więc silniejsza grupa wygrała konkurencję. 

Rady:   - 

Opinie uczestników: uczniowie nauczyli się rozpoznawać zjawiska 

fizyczne, w sytuacjach z prawdziwego życia. 

Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu/   

 

 
 
 
 “THE PRONUNCİATİON WHİSPERES” – Nauka wymowy 
angielskiej 
 
Grupa docelowa:  Uczniowie klasy VII.    
Liczba uczestników:  30 
Rodzaj aktywności:  uczenie przez zabawę (to ćwiczenie 
opiera się na zabawie w głuchy telefon i może być używana z dziećmi 
w każdym wieku, poziomie i różnej formie do ćwiczenia wielu 
elementów wymowy).   
Czas trwania aktywności: 40 minut  
Główny cel:   poprawić wymowę uczniów w języku 



 

angielskim i pokazać jak ważne jest słuchanie i współpraca (?) the 
environmental effects on listening 
Miejsce:     Şehit Albay Ibrahim Karaoğlanoğlu 
İ.H.O, Konyia - Turcja 
Metody nauczania: słuchanie, mówienie, pisanie  
Potrzebne materiały: kartki A4, długopisy  
Przebieg aktywności:  
Etap 1: Przedstawienie zasad zabawy w głuchy telefon. Podziel 
klasę na dwie grupy i ustaw je w dwóch kolejkach (uczniowie mogą 
stać lub siedzieć). 
Etap 2: Uczniowie stojący jako pierwsi w kolejkach powinni umieć 
zapisać słowo na kartce A4 i posiadać długopis. Podyktuj słowo albo 
zdanie dopasowane do poziomu i wieku uczniów, osobie która stoi 
na końcu kolejki. 
Etap 3: Uczeń/Uczennica przekazuje szeptem zdanie do osoby 
stojącej przed nim/nią a ta kolejnej osobie.  Zdanie jest 
przekazywane do momentu aż trafi do osoby, która stoi jako 
pierwsza i zapisuje je na kartkę A4. Słowo albo zdanie powinno być 
takie samo jakie nauczyciel podał na początku zabawy. 
Wyniki/rezultaty aktywności:  Uczniowie nauczyli się jak ważne jest 
słuchanie i współpraca.(?)the environmental effects on listening 
Opinie uczestników: Uczniom podobało się ćwiczenie i po 
zakończonej zabawie  zdali sobie sprawę jak ważne jest uważne 
słuchanie do przekazania informacji kolejnej osobie. 
Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu/ 
http://www.icaltefl.com/telephone-chinese-whispers 
http://www.icaltefl.com/minimal-pairs-and-tefl 
http://www.icaltefl.com/ipa-international-phonetic-alphabet  
  
   

 
 
 
 

“LEARNİNG DİFFERENT RELİGİONS WİTH TECHNOLOGY”  - 

Religie i ICT 

 
 
Grupa docelowa:  Uczniowie klasy VII.    
Liczba uczestników: 30  
Rodzaj aktywności:     
Czas trwania aktywności:  40 minut 
Główny cel:   budowanie świadomości religijnej  
Miejsce:    Şehit Albay Ibrahim Karaoğlanoğlu İ.H.O, 
Konya - Turcja 
Metody nauczania: badanie, wywiad, prezentacja  
Potrzebne materiały: tablica interaktywna, internet  
Przebieg aktywności:  
Etap 1: Uczniowie zdobyli wiedzę przez szukanie informacji na temat 
różnych religii, miejsc sakralnych itd. W Konyi, w Turcji i na całym 
świecie korzystając z internetu. Uczniowie robili i ściągali zdjęcia 
obiektów sakralnych na podstawie których przygotowali prezentacje. 
Etap 2: Uczniowie przedstawili swoje prezentacje przygotowane w 



 

Power Point i Prezi używając tablicy interaktywnej. 
Etap 3: Nauczyciel przedstawił uczniom różne religie  i obecne. 
  
Wyniki/rezultaty aktywności:  Dzięki ćwiczeniu uczniowie zwiększyli 
swoją wiedzę dot. innych religii. Mają możliwość korygowania swoich 
nieporozumień związanych z innymi religiami i przesądami. 
(prorokami???) 
Opinie uczestników: 
Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu/    
 

 

 

 

“LEARNİNG SOCİAL SCİENCE BY DRAMA” - nauka wos-u przez 

dramę 

 
Grupa docelowa:  Uczniowie klasy VII.    
Liczba uczestników: 35  
Rodzaj aktywności: lekcja nauk społecznych    
  
Czas trwania aktywności: 40 minut   
Główny cel:  pokazać znaczenie tolerancji i wspólne życie 
społeczności osmańskiej 
Miejsce:   Şehit Albay Ibrahim Karaoğlanoğlu İ.H.O, Konya 
- Turcja  
Metody nauczania: drama  
Potrzebne materiały: kostiumy z klasycznej epoki osmańskiej, 
instrumenty, zdjęcia, obrazy, atlasy geograficzne.  
Przebieg aktywności:  
Etap 1: Uczniowie zostali poproszeni o próbę wyobrażenia sobie 
różnorodności architektonicznej Imperium Osmańskiego w kontekście 
tolerancji, języka i religii na podstawie zamieszczonych zdjęć. 
Etap 2: Uczniowie zapoznają się z terenami zdominowanymi przez 
Imperium Osmańskie. 
Etap 3: Podczas tego etapu lekcji profesjonalni aktorzy z Konya 
Governmental Theater przedstawiają 15 minutową dramę pt. Fatih 
Sultan Mehmet Khan, która pokazuje religijną tolerancję i szacunek 
dla różnic kulturowych.   
Etap 4. Po przedstawieniu Turcy i inne narodowości w czasie rządów 
osmańskich żyły w przyjaźni przez ponad 600 lat. 
Wyniki/rezultaty aktywności: Uczniowie dowiedzieli się, że w 
czasach Imperium Osmańskiego była ogromna tolerancja ze względu 
na religię, pochodzenie itd. 
Więcej informacji: http://nonformalopendoors.eu/    
   

 
 

Jak działały metody nieformalne w szkole średniej “MATEI 

BASARAB”, Krajowa, RUMUNIA ? 



 

1. Interdisciplinary lesson: economics, applied economics 

"Success in business" 

Realizacja lekcji interdyscyplinarnej Sukces w biznesie  dała uczniom 

możliwość pracy w zespole, rozwiajnia ich kreatywności, chęci 

słuchania i stosowania się do zasad, rozwijania ducha współpracy, 

poznawania lepiej uczestników i sprawnego znajdywania rozwiązań.  

Uczniowie stają się świadomi roli i wagi umiejętności przydatnych w 

przedsiębiorczości, określanie podejścia i zachowań, które mogą 

wspomóc osiągnięcie sukcesu w biznesie, wykształcenie podejścia, że 

sukces nie przychodzi od razu. Wymaga ciężkiej pracy, pewności 

siebie, odwagi, ponoszenia ryzyka optymizmu, kreatywności i 

inicjatywy. 

2. Romanian Language Lesson “Surprise Composition” 

W porównaniu do konwencjonalnej nauki użycie metod 

nieformalnych na lekcji rumuńskiego ma następujące zalety: 

uczniowie nie tylko aktywnie uczestniczą w tworxeniu samego 

wypracowania, ale także są zaangażowani w określaniu części 

składowych wypracowania (postacie, przestrzeń, zakończenie). 

Dodatkowo, każdy pomysł ucznia musi być przedyskutowany przez 

pozostałych, tak, aby końcowy efekt był wspólny. W ten sposób 

swoboda jednego ucznia musi być ograniczana przez kreatywność 

innych i muszą znaleźć dla siebie przestrzeń. Także pozostawienie za 

sobą klasy i zeszytów daje dodatkową wolność. 

 

 

3. English Lesson „Practicing speaking activities through 

games” 

Zajęcia były efektywne i dobrze przyjęte przez uczniów 10 klasy, 

gdyż odbiegały od tego, co zazwyczaj robią. Chociaż początkowo 

uczniowie trochę się obawiali, szybko przekonali się do swoich ról i 

byli pełni zapału do uczestnictwa przekształcając dziecięcą grę w 

prawdziwą okazję do mówienia po angielsku w komfortowej sytuacji, 

bez rygorów klasy. Nauczyciel był nawet bardziej zadowolony, kiedy 

uczniowie pytali o powtórzenie zajęć w przyszłości. Zastosowana 

metoda okazała się efektywna i przemawiająca do uczniów, stworzyła 

przyjazne otoczenie korzystne do uczenia się. 

 

4. Interdisciplinary lesson: Romanian language, religion, art 

“HANDY HANDS” 

Wpływ tych zajęć na uczniów był pozytywny z powodu dużej ilości 

praktycznych umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie zajęć. 

Rozwoju ich kreatywności oraz poczucia smaku. 

Uczniowie stali się świadomi, że użyte materiały i źródła inspiracji są 

dostępne dla każdego i korzystanie z nich nie wymaga specjalnego 

sprzętu ani miejsca do pracy. 



 

Ta metoda nieformalna  dostarczyła uczniom przyjemnej i 

pożytecznej rozrywki, która jednocześnie rozwija wyobraźnię i 

kreatywne myślenie I używa ich do polepszenia atmosfery w klasie, 

szkole, a nawet w domu.  

Uczniowie zdobyli wiedzę I umiejętności praktyczne dla dorosłego 

życia, wyprodukowane rzeczy moga być sprzedane, stając się 

dodatkowym źródłem dochodu dla rodziny.  

5. History lesson "Family and history. Family between 

tradition and modernity. Wedding in the traditional Romanian 

culture” 

W przeciwieństwie do metod tradycyjnych, gdzie treści (fakty, 

procesy, społeczne i moralne pojęcia) mają bardzo abstrakcyjny 

charakter i utrudniają nie tylko przyswajanie, ale również 

przenoszenie umiejętności i nawyków pracy intelektualnej, lekcja w 

muzeum była skoncentrowana na procesie nauki bezpośredniej 

angażującej uczestników na różne sposoby.  

Rozumienie informacji przekazywanych przez eksponaty, które były 

analizowane w muzeum, było głównym osiągnięciem uczniów. 

Nauka uczenia się stymulowała ich motywację na przyszłość. 

6. Cross-curricular lesson Geography, history, natural 

sciences, civic culture, religion, art education -"We learn together 

–JOURNEY IN THE PAST AND PRESENT" 

 

Zajęcia odbyte podczas wycieczki edukacyjnej daly uczniom 

możliwość łaczenia wiedzy uzyskanej z różnych gałęzi wiedzy 

(geografia, historia, wos, fizyka, biologia, religia, sztuka) w czasie 

roku szkolnego. W ten sposób uczniowie zrozumieli związek między 

szkolną nauką a wykorzystywaniem jej w życiu.  

Metoda nieformalna wykorzystana na zajęciach była aktywna, 

atrakcyjna, i stymulująca, spełniająca oczekiwania wszystkich 

uczestników procesu edukacyjnego: uczniów, nauczycieli, rodziców.  

 

 

7. IT Lesson  ”COMPUTER VIRUSES 

Wykorzystując narzędzie Glogster, którego używanie nie jest zawarte 

w programie nauczania nauczyciel umożliwił uczniom krytyczne 

myślenie, przetwarzanie danych uzyskiwanych z otwartych źródeł, 

doskonalenie umiejętności komunikacji przy pomocy wiadomości 

medialnych, możliwości stworzenia materiałów multimedialnych, 

umiejętności używania programów komputerowych. Nauczyciel użył 

Glogstera, gdyż pozwala on na łączenie różnych form informacji: 

tekstów, obrazów, filmów, plików dźwiękowych, pozwala także na 



 

udoskonalanie pliku (tło, format, układ zawartości). Pozwala także na 

publikowanie i upowszechnianie produktu, a także umieszczanie w 

bibliotece Glogpedia do użytku przez wszystkich. 

8. Biology lesson - "The diversity of the living world" 

Podczas lekcji muzealnej w Dziale Nauk Natuuralnych w Muzeum 

Oltenii Uczniowie udoskonalili swoją znajomość gatunków roślin i 

zwierząt na podstawie wiedzy zdobytej podczas lekcji biologii. 

Uczniowie mieli okazję wcielić się w role botaników i zoologów, co 

miało doskonałe rezultaty. W przeciwieństwie do biernej roli, którą 

zazwyczaj przyjmują w czasie tradycyjnej szkolnej nauki. 

 

9.  Civic Culture Lesson - THE INTERNATIONAL DAY OF 

PERSONS WITH DISABILITIES  

Uczniowie zaangażowali się w gry sportowe wcielając się w role 

osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zrozumieli, z jakimmi 

problemami niepełnosprawni borykają się na co dzień. Dzięki temu 

będa w stanie lepiej wczuwać się w te problem i nie oceniać ludzi po 

tym, że są niepełnosprawni, ale charakterze, dokonaniach, talencie i 

umiejętnościach.  

Ta metoda nieformalna dowiodła swojej skuteczności, Uczniowie 

mieli okazję zmierzyć się z różnymi typami sytuacji, w których 

niepełnosprawność staje się jeszcze trudniejsza. I ile trudu wymaga 

przezwyciężanie ich, aby prowadzić normalne życie. Uczniowie po 

zajęciach wyrażali swoją solidarność z niepełnosprawnymi. 

 

10. Entrepreneurship Lesson  - „CHOOSING A CAREER-job 

shadowing” 

Wszystkie zajęcia wykorzystujące metody nieformalne z 

przedsiębiorczości i dotyczące wyboru zawodu (warsztaty, wizyty, 

wycieczki, spotkania) były pomocne i przyjemne. Pomogły uczniom 

wybrać ich ścieżkę kariery dzięki rozpoznaniu ich zainteresowań, cech 

charakteru, talentów potrzebnych do przyszłej pracy.  

Pod koniec zajęć uczniowie byli bardziej świadomi swojego wyboru 

mając świadomość, że zainteresowania i umiejętności muszą się 

rozwijać, aby doprowadzić do otrzymania pracy i zdobycia mocnej 

pozycji na rynku pracy. 

 



 

 

  

Interdisciplinary lesson: economics, applied economics "Success 

in business"  - Lekcja interdyscyplinarna : ekonomia, ekonomia 

stosowana “Sukces w biznesie”. 

 

Grupa docelowa: uczniowie klasy 10 D ze szkoły średniej Matei 

Basarab w Krajowej, Rumunia.     

Liczba uczestników: 15  

Rodzaj aktywności: analiza profilu psychologicznego udanego 

przedsiębiorcy     

Czas trwania aktywności: 4 godziny   

Główny cel: odkrycie podejścia i zachowań, które warunkują 

sukces przedsiębiorcy, identyfikowanie ogólnych i szczegółowych 

elementów, które są potrzebne, aby odnieść sukces w biznesie 

  

Miejsce: pracownia wos-u, korytarz szkolny    

Metody nauczania: odkrywanie, odgrywanie ról, uczenie się w 

praktyce. 

Potrzebne materiały: karty z definicjami, nagranie video, film 

dokumentalny, puzzle, chustki do zawiązania oczu, długopisy.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie oglądają film dokumentalny o udanych 

przedsiębiorcach. Przy pomocy kart identyfikują cechy i umiejętności, 

które doprowadziły do sukcesu. 

Etap 2: Lekcja przenosi się na korytarz, gdzie na 3 kartach papieru 

uczniowie spisują listę umiejętności i cech. 

Etap 3: Uczniowie stosują wiedzę o cechach i umiejętnościach do 

budowania własnych zespołów. Nauczyciel wyjaśnia reguły gry, a 

następnie zawiązuje oczy uczestnikom. Jest 5 grup puzzli (5 kolorów, 

5 kształtów), 4 puzzle na grupę. 

Reguła 1: Ilość kawałków puzzli jest równa ilości uczestników, ale 

każdy dostaje od 0 do 2 kawałków. Nauczyciel usuwa 2 różne puzzle 

z gry, mówiąc uczestnikom tylko ich ilość. 

Reguła 2: Uczestnikom wolno zadać tylko 1 pytanie odnoszące się do 

koloru.  

Reguła 3: Uczestnikom wolno dotykać tylko puzzli swojej grupy. 

Celem grupy jest określenia, jak wiele puzzli brakuje i jakiego rodzaju. 

W ten sposób będą musieli znaleźć werbalne i pozawerbalne 

sposoby komunikacji, leader musi koordynować zadanie, kierować 



 

pytania  i odpowiedzi do swojej grupy, aby w końcu znaleźć logiczny 

układ puzzli i określić, czego brakuje w układance. 

Etap 4: Ewaluacja jest przeprowadzana, aby dowiedzieć  się, co jest 

potrzebne, aby zdobyć świadomość, czego uczniowie się nauczyli. 

Wyniki/rezultaty aktywności: 15 kart zawierających cechy i 

umiejętności dobrego przedsiębiorcy określonych przez uczniów, 15 

ankiet ewaluacyjnych, 3 karty z cechami i umiejętnościami w 

kształcie drzewa. 

Opinie uczestników: Uczniowie stali się świadomi roli i wagi dobrego 

przedsiębiorcy. Przekonali się, że sukces nie przychodzi znikąd. 

Potrzebuje pracy, pewności siebie, odwagi,  podejmowania ryzyka, 

optymizmu, kreatywności, pracy zespołowej i przywództwa. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

Romanian Language Lesson “Surprise Composition” – Lekcja 

rumuńskiego: wypracowanie – niespodzianka. 

 

Grupa docelowa: uczniowie 5-ej klasy     

Liczba uczestników: 15  

Rodzaj aktywności: zabawa kreatywna  

Czas trwania aktywności: 50 minut  

Główny cel: rozwój kreatywności, budowanie umiejętności pisania 

prowadzących do wzmacniania talentu i wyobraźni.   

Miejsce: korytarz szkolny    

Metody nauczania: burza mózgów, zabawa edukacyjna, zabawa 

kreatywna 

Potrzebne materiały: kredki, papier  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: uczniowie są dzieleni na 3 grupy: pierwsza wybiera miejsce 

akcji, wybierając rzeczownik, który je oznacza, druga wybiera 

bohatera. 

Etap 2: trzecia grupa wybiera przymiotnik będący epitetem do 

wybranego rzeczownika oznaczającego miejsce, członkowie z 1 

grupy do bohatera, członkowie 2-ej – do zakończenia historii. 
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Etap 3: Uczniowie z 3 grupy ustalają pary rzeczownik + przymiotnik 

(miejsce+ epitet, bohater + epitet, zakończenie + epitet) i zakładki 

będące częściami wypracowania. 

Etap 4: Biorąc pod uwagę zestaw zakładek, uczniowie piszą 

wypracowanie łącząc i kontynując pomysły innych posługując się 

swoją wyobraźnią, a tekst ma po zakończeniu zbiorowego autora. 

Wyniki/rezultaty aktywności: wypracowanie narracyjne powstałe w 

sytuacji zabawy o charakterze instruktażowym 

Opinie uczestników: Uczniowie zdali sobie sprawę, że uczenie się 

związane z zabawą staje się przyjemnością w relaksującej, 

przyjaznej atmosferze, korzystne dla kreatywnego myślenia i 

wyobraźni. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

English Lesson „Practicing speaking activities through games” – 

Nauka mówienia poprzez gry 

 

Grupa docelowa: uczniowie 10 klasy o profilu usługi, turystyka i 

żywienie     

Liczba uczestników: 14  

Rodzaj aktywności: ćwiczenia w mówieniu, praca grupowa 

   

Główny cel: użycie gier do nauki mówienia, zajęcia interaktywne

   

Miejsce: korytarz szkolny    

Metody nauczania: burza mózgów, mówienie, rysowanie, praca w 

grupach 

Potrzebne materiały: karty, papieru, markery, chusty do 

zawiązywania oczu, plakat.  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Nauczyciel proponuje uczniom dwa interaktywne ćwiczenia. 

Etap 2: Uczniowie są dzieleni na 2 zespoły. Jeden uczeń z każdego 

będzie wykonywał rysunek. Ci dwaj uczniowie dostaną kartkę ze 

słowem po angielsku, które będą musieli narysować w czasie poniżej 

2 minut. Pozostali członkowie grupy będą musieli zgadnąć słowa z 

obrazka. Grupa z największą ilością zgadniętych słów wygrywa. 

Użyte wyrazy: horse, trip, round, park, baseball, dominoes, door, 

treasure, pirate, whistle, cool, photograph, song, bomb, ski, palace, 
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queen, computer, aircraft, hot dog, salt and pepper, key, mattress, 

cake, circus, cowboy, bicycle, teapot, password, spring, half, music, 

nature, America, United Kingdom, mailman. 

Etap 3: Przypnij ogon osłowi. Nauczyciel przypina na ścianie plakat z 

osłem, któremu brakuje ogona. Uczniowie mają zawiązane oczy, a 

jeden z kolegów kieruje ich używając wskazówek, aby znaleźli 

brakujący ogon i przypięli go na miejscu. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Udoskonalenie umiejętności mówienia, 

polepszenie płynności, kreatywność, umiejętność pracy w grupie. 

Opinie uczestników: Uczniowie okazywali entuzjazm podczas i po 

ćwiczeniach mówiąc, że nie czuli presji do mówienia po angielsku i to 

im się podobało.  

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

Interdisciplinary lesson: Romanian language, religion, art 

“HANDY HANDS” – Lekcja interdyscyplinarna (rumuński, 

religia, sztuka) – “Zręczne ręce” 

 

Grupa docelowa: uczniowie ze szkoły średniej   

  

Liczba uczestników: 10  

Rodzaj aktywności: lekcja interdyscyplinarna   

Czas trwania aktywności: 4 godziny   

Główny cel: rozwój kreatywności i poczucia smaku poprzez 

stymulowanie ciekawości do nauki malowania na szkle  

  

Miejsce: szkoła średnia Matei Basarab, Krajowa, Rumunia. 

   

Metody nauczania: wyjaśnianie, demonstracja,, ćwiczenie, uczenie 

się przez odkrywanie, przykład. 

Potrzebne materiały: szkło, rysunki, farby, tusz, pędzle, woda.

  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Dyskusja z uczniami na temat prac Gabrieli Sugman z klasy 

10 D. W wyniku dyskusji, uczniowie zrozumieli cel warsztatów, cele i 

spodziewane rezultaty. 
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Etap 2: Zajęcia w Casa Baniei (muzeum) w celu zdobycia 

umiejętności malowania na szkle w wyniku stosowania metody 

nieformalnej. Kurator pokazał uczniom bardzo stare przedmioty 

(ikony na szkle), drewno, ceramikę). 

Etap 3: Warsztaty, gdzie uczniowie otrzymali konieczne materiały i 

wyjaśnienia dotyczące ich charakteru. Uczniowie przygotowali szkło 

do malowania: wygładzili krawędzie, wyczyścili i odtłuścili, 

namalowali wzór na papierze, przykładając wagę do szczegółu, 

małych plamek koloru, dużych powierzchni i krajobrazów. 

Etap 4: Wystawa prac uczniowskich, podzielenie się wynikami swojej 

pracy. 

Wyniki/rezultaty aktywności: Wystawa prac uczniowskich. 

Prezentacja w gazetce uczniowskiej. 

Opinie uczestników: Połączenie rekreacji z nauką nowej umiejętności 

było pożyteczne i przyjemne, wymyślone, aby wykorzystać 

umiejętności uczniów, wykształcić w nich złożoną osobowość, 

wzbudzić kreatywność. To wymaga zmiany sposobu myślenia i stylu 

pracy z uczniem utrwalonego przez wieki tradycyjnej edukacji, zbyt 

mało skupionej na tym aspekcie uczniowskiej osobowości, która 

obecnie zyskuje coraz większe znaczenie. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

History lesson "Family and history. Family between tradition and 

modernity. Wedding in the traditional Romanian culture” 

Lekcja historii: Rodzina i historia. Rodzina między tradycją a 

nowoczesnością. Ślub w kulturze rumuńskiej. 

 

Grupa docelowa: Uczniowie 6 klasy szkoły średniej Matei Basarab, 

Krajowa, Rumunia.     

Liczba uczestników: 18  

Rodzaj aktywności: lekcja interdyscyplinarna poza szkołą  

Czas trwania aktywności: 4 godziny  

Główny cel: poszukujące i eksperymentujące sposoby stymulowania 

uczenia się przez metody nieformalne  

Miejsce: Muzeum Oltenii, dział etnograficzny, Casa Baniei. 
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Metody nauczania: kontakt nieformalny, uczenie się przez 

odkrywanie, przekładanie wydarzeń w rodzinie na wydarzenia 

historyczne. 

Potrzebne materiały: eksponaty muzealne, materiały informacyjne, 

kartony, filmy dokumentalne, tradycyjna muzyka rumuńska  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Przygotowanie zajęć: dokumentacja dot. Miejsc 

historycznych, gdzie zajęcia mają być przeprowadzone, a nawet 

wcześniejsza wizyta nauczyciela w celu zdobycia potrzebnych 

materiałów, ustalenie czasu trasy. 

Etap 2: Decyzja o sposobach, w jaki uczniowie będą zdobywać 

materiały i gromadzić je (notatki, nagrania, video, rysunki). 

Etap 3: Wizyta Uczniowie zostali zmotywowani, żeby rozpoznawać 

stereotypy kulturalne. 

Etap 4: Pytania dotyczące rodziny lub świętowania. 

Etap 5: Uczniowie wypełnili kartę pracy podczas wizyty (np. o 

rozpoznawaniu elementów stroju weselnego, gości weselnych, pana 

młodego i panny młodej, teściów itp.). Uczniowie mieli dostęp do 

codziennego i prywatnego życia, decyzji podejmowanych przez ludzi, 

zachowań i podejścia do rzeczywistości). 

Wyniki/rezultaty aktywności: wyystawa zdjęć, rysunków i 

prezentacje filmowe. 

Opinie uczestników: uczniowie byli przyjemnie zaskoczeni 

eksponatami i przeprowadzonym pokazem. Wykonali rysunki, 

prezentacje i plakaty pod hasłem „Rumuńskie wesele”  z 

przyjemnością.Nauczyli się rozumieć język eksponatu oraz 

informację, jaką przekazuje. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

Cross-curricular lesson - geography, history, natural sciences, 

civic culture, religion, art education -"We learn together –

JOURNEY IN THE PAST AND PRESENT" –zajęcia 

międzyprzedmiotowe (geografia, historia, biologia, wos, religia, 

sztuka) – Podróż po przeszłości i teraźniejszości 

 

Grupa docelowa: uczniowie 5 – 8 klasy     

Liczba uczestników: 43  
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Rodzaj aktywności: uczenie się w praktyce Czas trwania 

aktywności: 4 godziny  

Główny cel: uczenie się w praktyce i zastosowanie wiedzy zdobytej 

w czasie lekcji historii, geografii, wos-u, biologii, religii, rozwijanie 

umiejętności nabytych na tych lekcjach    

Miejsce: Trasa Krajowa – Tismana – Tirgu Carbunesti – Tirgu Jiu – 

Polovragi - Krajowa    

Metody nauczania: wycieczka dydaktyczna, uczenie się przez 

odkrywanie 

Potrzebne materiały: przewodniki, eksponaty, ćwiczenia, karton, 

filmy dokumentalne, tradycyjna muzyka rumuńska, kamera  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Przygotowanie trasy, dokumentacja, wcześniejsza wizyta 

nauczycieli w miejscu wycieczki, analiza materiałów dla uczniów 

Etap 2: Zebranie danych, uczniowie pracują w grupach: geografowie, 

biolodzy, historycy,  artyści, badacze, każda grupa otrzymuje 

zadanie. 

Etap 3: Każda grupa prezentuje wyniki swojego zadania: geografowie 

ukształtowanie terenu, zbiór minerałów, orientację w terenie z 

użyciem mapy i kompasu, rozpoznawanie rzek, opis gospodarki 

danego regionu. Biolodzy: informacje o dwóch jaskiniach, zbiór roślin, 

mapa zanieczyszczonych obszarów. Historycy: opisywanie zabytków 

historycznych i religijnych, wykonanie informatorów o nich. Artyści: 

rysunki tradycyjnej architektury widzianej w czasie wizyty w Museum 

C-tin Brancusi, dokumentacja w formie zdjęć i filmów. Badacze: 

synteza obserwacji, stworzenie portfolio wycieczki. 

Etap 4: porządkowanie, wybór, przetwarzanie, i wykorzystanie 

wyników. 

Wyniki/rezultaty aktywności: wykonanie wystawy ze zdjęć, 

wideo i rysunków 

Opinie uczestników: Wycieczka uspołeczniła młodzież, rozwinęła jej 

umiejętności społeczne. Zajęcia miały charakter aktywny i 

stymulujący spełniając oczekiwania uczniów i rodziców, pomogła w 

poznaniu dziedzictwa kulturowego i piękna kraju. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

IT Lesson  ”COMPUTER VIRUSES – Lekcja informatyki: 

wirusy komputerowe 
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Grupa docelowa: klasa 9 D szkoły Matei Basarab, Krajowa, 

Rumunia.     

Liczba uczestników: 20  

Rodzaj aktywności: warsztaty  

Czas trwania aktywności: 2 godziny   

Główny cel: rozwijanie pozytywnego stosunku do nauki, 

stosowanie technik współpracy   

Miejsce: pracownia informatyczna    

Metody nauczania: współpraca, dokumentowanie, 

problematyzowanie 

Potrzebne materiały: komputery, projektor, Glogster, Google Drive

  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Uczniowie wypełniają formularz gogle „Uczę się z 

przyjemnością, jeśli…” Po omówieniu wyników ankiety wniosek jest 

taki, że uczniowie lubią uczyć się, jeśli nauczyciel jest otwarty na 

dialog i używa IT. 

Etap 2: Nauczyciel tworzy konto Edukator na Glogsterze i 10 kont dla 

uczniów 

Etap 3: Klasa jest dzielona na zespoły po 3 osoby 

Etap 4: Nauczyciel przydziela zadania członkom grup: jeden uczeń 

ściąga potrzebne obrazy, drugi informacje, trzeci wykorzystuje 

Glogstera 

Etap 5: Uczniowie wykonują zadania i zapisują swoją pracę na 

Glogsterze 

Etap 6:  Analiza i ewaluacja wyników pracy uczniów, 

kontynuacja działań z wykorzystaniem Glogstera. 

Wyniki/rezultaty aktywności: e-portfolio na Glogsterze 

Opinie uczestników: Uczniowie byli podekscytowani praca na 

Glogsterze i zadaniami. Zdobyli pewność siebie, rozwinęli krytyczne 

myślenie i komunikacją, jak również umiejętność pracy w grupie. 

Sugerują kontynuowanie pracy na platformach edukacyjnych w 

przyszłości. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 
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Biology lesson - "The diversity of the living world" – Biologia - 

óżnorodność żyjącego świata 

 

Grupa docelowa: Klasa 9    

Liczba uczestników: 15  

Rodzaj aktywności: zajęcia praktyczne  

Czas trwania aktywności: 1 godzina  

Główny cel: rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt z 

wykorzystaniem ich cech poznanych w klasie, rozpoznawanie typów 

ekosystemów po biotycznych i abiotycznych cechach, nauka 

ekologicznych zachowań wobec roślin i zwierząt  z szacunkiem dla 

ekosystemu, z którego pochodzą   

Miejsce: Muzeum Oltenii, wydział Nauk Przyrodniczych  

  

Metody nauczania: rozmowa, obserwacja, rozwiązywanie 

problemów,  heureza 

Potrzebne materiały: eksponaty, wypchane zwierzęta, modele 

ziemnych i wodnych ekosystemów  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Poinformowanie uczniów o celach i tematyce wizyty w 

muzeum. Zajęcia są prowadzone w oparciu o obserwację 

ekosystemu w Oltenii, rozpoznawanie gatunków zwierząt 

zamieszkujących ekosystem, ich klasyfikację gatunkową, zachowanie 

w środowisku, podobnie z gatunkami roślin. 

Etap 2: Uczniowie są dzieleni na botaników i zoologów. Botanicy 

rozpoznają gatunki roślin w ekosystemie (klasyfikacja, morfologia, 

wpływ biologiczny i ekologiczny), zoologowie rozpoznają gatunki 

zwierząt zamieszkujących ekosystemy, klasyfikują je, określają ich 

zachowania w środowisku (przystosowanie, rozmnażanie, siedliska), 

ich wpływ na własne środowisko. 

Etap 3: Tworzenie albumów ze zdjęciami z muzeum, pisanie tekstów 

o ekosystemie (dla chętnych), proponowanie rozwiązań chronienia 

flory i fauny, wykonywanie ulotek, plakatów o zagrożonych 

gatunkach. 

Wyniki/rezultaty aktywności: album ze zdjęciami, 

wypracowania, plakaty i ulotki. 

Opinie uczestników: Uczniowie byli podekscytowani występowaniem 

w roli naukowca – botanika i zoologa. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

http://nonformalopendoors.eu/


 

 

 

Civic Culture Lesson - THE INTERNATIONAL DAY OF PEOPLE 

WITH DISABILITIES  - Lekcja wos-u – Międzynarodowy Dzień 

Niepełnosprawnych 

 

Grupa docelowa: uczniowie 11 klasy     

Liczba uczestników: 15  

Rodzaj aktywności: warsztaty z wykorzystaniem metod 

nieformalnych w partnerstwie z Regional Centre of Social Economy i 

wolontariuszy z projektu Hopes II  

Czas trwania aktywności: 4 godziny  

Główny cel: rozbudzenie świadomości uczniów na temat trudności w 

życiu ludzi niepełnosprawnych, podniesienie tolerancji w stosunku do 

nich    

Miejsce: szkoła Henri Coanda, Krajowa, Rumunia  

  

Metody nauczania: gra, odgrywanie ról 

Potrzebne materiały: piłka, siatka, łyżki, piłki do ping-ponga, 

film  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Obejrzenie filmu o trudnościach niepełnosprawnych  

Etap 2: Dyskusja na temat sposobów wsparcia osób 

niepełnosprawnych i sposobach pomocy dla nich 

Etap 3: Organizacja rozgrywek sportowych z symulowaniem 

niepełnosprawności uczestników: siatkówka (gracze siedzą na 

podłodze i nie używają nóg, lżejsza piłka i niższa siatka są używane), 

rzut karny (strzelający i bramkarz maja zawiązane oczy), wyścig (bieg 

bez użycia rąk z łyżką i piłką od pingponga). 

Etap 4: wręczenie nagród 

Wyniki/rezultaty aktywności: nauka poprzez metody 

nieformalne empatii wobec osób niepełnosprawnych, doskonalenie 

komunikacji w językach obcych ( angielski, hiszpański, włoski, 

francuski, portugalski). 

Opinie uczestników: Uczniowie zrozumieli, że nie poziom sprawności 

decyduje, ze ludzie są wyjątkowi, ale charakter, praca, talent i 

umiejętności. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

http://nonformalopendoors.eu/


 

 

 

 

Entrepreneurship Lesson  - „CHOOSING A CAREER-job 

shadowing” Zawodoznawstwo: Wybór zawodu 

Grupa docelowa: uczniowie 9 klasy, profil technik ekonomista 

Liczba uczestników: 14  

Rodzaj aktywności: warsztaty na temat wyboru zawodu, sesja 

szkoleniowa, wycieczka szkoleniowa  

Czas trwania aktywności: 4 tygodnie  

Główny cel: nauka wyboru dalszej kariery w wyniku działań 

metodami nieformalnymi   

Miejsce: pracownia wos-u, posterunek policji, salon fryzjerski 

   

Metody nauczania: nieformalne, odgrywanie ról, debata, praca w 

grupach, uczenie się w praktyce, job shadowing 

Potrzebne materiały: papier, podkoszulki, projektor  

Przebieg aktywności:  

Etap 1: Spotkanie ze specjalistą na temat pracy w policji i Akademii 

Policyjnej połączone z seminarium „Chcę być, chcę wiedzieć”, 

obejrzenie filmu na temat pracy policjanta i uczenia się w Akademii: 

przedmioty, seminaria, zajęcia praktyczne, sport, testy 

psychologiczne. 

Etap 2: Uczniowie biorą udział w zadaniu „Jak spakować podkoszulek 

w 5 sekund”. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy. Grupa 1 dostaje 

pisemną instrukcję, wychodzi z klasy, żeby się nauczyć. Grupa 2 

ogląda grupę 3 pakującą podkoszulek. Po 5-7 minutach jeden 

członek z każdej grupy demonstruje pakowanie. Wniosek: nie 

wystarczy przeczytać o zawodzie, trzeba go zobaczyć lub dowiedzieć 

się o nim od osób, które go wykonują – praktyka jest bardzo ważna. 

Etap 3: Uczniowie biorą udział w wycieczkach edukacyjnych do firm i 

dowiadują się od pracowników o praktycznej stronie zawodu 

(policjant, fryzjer). 

Wyniki/rezultaty aktywności: 14 uczniów lepiej orientuje się w 

możliwościach wyboru zawodu, wie, jakie umiejętności/cechy należy 

w sobie rozwijać aby odnieść sukces na rynku pracy. 

Opinie uczestników: wszystkie zajęcia doradcze były przyjemne i 

dynamiczne, specjaliści z różnych dziedzin sprawili zaoferowali 

pomoc także po zajęciach, po każdych zajęciach uczniowie wypełnili 

ankietę o swoich wrażeniach. 



 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

 

 

Jak działały metody nieformalne w Gimnazjum nr 3 w 

Grodzisku Mazowieckim, Polska ? 

Zajęcia obejmujące metody nieformalne zawarte w tym zbiorze 

odbywały się w różnych miejscach: nie tylko w klasach 

szkolnych lecz także zakładach pracy, muzeach, centrum 

nauki, boisku. Sama zmiana miejsca nauki działała stymulująco 

na uczniów i budziła u nich pytanie: co dziś będzie na lekcji ? 

Dzień dla społeczności spędzony w miejscowej fabryce 

zapachów i aromatów nauczył ich jak zbierać i łączyć 

informacje z różnych źródeł, w nauczanie uczestniczyli 

pracownicy fabryki. Uczniowie łączyli także naukę z praktyką 

skupiając się na zadaniach o kilku celach. W szkole mają do 

czynienia z tym samym nauczycielem na lekcjach chemii, a tym 

razem musieli uzyskiwać wiedzę od innych profesjonalistów, 

dotykać, wąchać i postępować z obiektami, które normalnie są 

przedmiotem książkowej nauki. Korzystali ze sprzętu, który nie 

jest wyposażeniem szkoły, co było dodatkową korzyścią z 

zajęć. 

Zajęcia szkolnego psychologa pod hasłem Czy kapelusze 

myślą ? zwróciły uwagę uczniów na różne role, które odgrywają 

w codziennym życiu. Musieli zastanowić się nad różnymi 

podejściami do tego samego problemu i różnymi rozwiązaniami. 

Było to odmienne od codziennej szkolnej rutyny, kiedy mają 

wydawane polecenia, co zrobić. Warsztaty promowały 

umiejętność pracy w grupie i rozumienie uczuć innych ludzi przy 

rozwiązywaniu problemu.  

Zajęcia w muzeum Malarstwo Chełmońskiego oraz Polska 

sztuka wojenna pozwoliły nauczycielom na połączenie razem 

różnych celów lekcji: rozwijanie umiejętności 

interdyscyplinarnych i ich łączenie ze sobą (np. malowanie, 

czytanie i odgrywanie ról). Doświadczenie „żywej” sztuki i 

eksponatów muzealnych przybliżyło ich do procesu nauczania i 

dodało świadomości, czego się uczą i w jakim celu. 

Uczenie literatury przez przedstawienia szkolne (Mały Książę, 

Dziady, Śluby panieńskie) pozwoliło uczniom spojrzeć na 

literaturę z innego punktu widzenia i pomogło im odkryć swoją 

kreatywność. Praca z tekstem i nad rolą spowodowała głębszą 

analizę tekstu i poznanie wielu nieznanych słów. Otworzyli 

http://nonformalopendoors.eu/


 

swoje umysły na sztukę, co było szczególnie korzystne dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami. Z tych samych powodów 

Szkolny Klub Poezji wydał zbiór wierszy uczniów z ich 

ilustracjami, dodatkowo pomagając zwalczyć nieśmiałość co do 

własnej twórczości. Ukoronowaniem akcji był wieczór poezji z 

muzyką i recytacjami, wiersze zostały opublikowane w formie 

zestawu pocztówek. 

Z licznych zajęć muzealnych, w których uczestniczyli 

uczniowie, należy wyróżnić zajęcia Stara polska sztuka 

wojenna angażujące uczniów poprzez połączenie teorii z 

praktyką. Uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę historyczną, lecz 

także mieli okazję dotykać zbroję i uzbrojenie, a nawet 

przymierzać uzbrojenie, co nie byłoby możliwe w klasie. 

Zajęcia z metodami nieformalnymi z matematyki Jak daleko ? 

Jak dużo ? wykorzystywały praktyczne podejście do liczenia. 

Uczniowie nauczyli się, jak szacować czas i inne miary i co one 

w praktyce oznaczają. Stara wiedza została połączona z nową, 

doskonalono pracę w grupie, co było dodatkowym atutem 

zajęć. Jazda na rowerze i deskorolce została włączona w 

eksperyment, co było dla uczniów atrakcyjne, podobnie jak 

zadanie otrzymane w czasie zajęć z fizyki  Chodzenie czy 

bieganie ? na szkolnym boisku, zajęcia te akcentowały nawet 

mocniej znaczenie pracy grupowej i wspieranie się wzajemne. 

Schody do wiedzy pojawiły się w szkole w czasie ferii zimowych 
i zdumiały uczniów, kiedy wrócili do szkoły po feriach. Wzory z 
fizyki i matematyki, definicje z biologii, geografii i języków 
obcych, zasady pierwszej pomocy umieszczone na szkolnych 
schodach stały się częścią nauki szkolnej wykorzystywanej na 
różnych przedmiotach. Pomysł został pokazany w 
ogólnopolskiej telewizji w marcu 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=KHpLnrUkaW8 
Nauka od strony praktycznej była także celem Zajęć w Centrum 
Nauki: uczniowie poznali nazwy  sprzętu laboratoryjnego, 
którego nie ma w szkole oraz zasad zachowania w laboratorium 
naukowym. Trzy grupy uczniów robiły ćwiczenia praktyczne z 
biologii, chemii i fizyki z użyciem sprzętu nieobecnego w 
szkolnych pracowniach. 
Oto kilka cytatów z wypowiedzi uczniów: 
Marysia (14 lat): „Lekcje poza klasą, kiedy robimy 
eksperymenty, są fajne i rozumiemy więcej, kiedy sami 
działamy. Wzory stają się bardziej zrozumiałe i prostsze w ten 
sposób. Bardzo bym chciała więcej takich lekcji w przyszłości. 
Wojtek (14 lat): Każda lekcja to było coś nowego dla nas. 
Czułem się bardziej otwarty i nie wstydziłem się mówić i 
wykonywać polecenia. Mogłem być w grupie z kolegami i 
współpracować i naprawdę zrozumieliśmy co w praktyce 
oznaczają miary. 

https://www.youtube.com/watch?v=KHpLnrUkaW8


 

Dominik (16 lat): Jestem nieśmiały i słabo się uczę, często 
dostaję słabe stopnie. Byłem zdziwiony, kiedy nauczycielka 
polskiego zaproponowała mi rolę w przedstawieniu. Na 
początku wstydziłem się mówić przed kolegami, bo wszyscy 
patrzyli. Ale potem przyzwyczaiłem się i poczułem wspaniale, 
kiedy widownia oklaskiwała nasze przedstawienie. 
Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim w Polsce liczy 600 
uczniów i w czasie trwania Projektu wszyscy wzięli udział w co 
najmniej jednych zajęciach z użyciem metod nieformalnych. 
Najpowszechniejsze były zajęcia warsztatowe różnego typu np. 
pierwsza pomoc, uzależnienia, psychologia (ok. 400 uczniów), 
zajęcia w muzeum/centrum nauki (ok. 300 uczniów), zajęcia na 
starym Cmentarzu Żydowskim (ok. 150 uczniów). Nauczyciele 
przeprowadzili także zajęcia dla mniejszych grup uczniów 
zgodnie z ich zainteresowaniami lub potrzebami edukacyjnymi 
(grupy 17-26 uczniów), którym bardzo podobały się zajęcia z 
biologii (rozpoznawanie roślin nagonasiennych), angielskiego 
(łamańce językowe w różnych językach) i geografii (historia 
zegarów słonecznych). 
Poprzez używania metod nieformalnych nauczyciele mogli 
znaleźć właściwą drogę do potrzeb edukacyjnych uczniów, co 
pomogło odnaleźć właściwy język komunikacji z uczniami, 
zwłaszcza tymi, którzy mają trudności z przyswajaniem wiedzy 
w klasie szkolnej i z podręcznika. Używanie wiedzy o 
inteligencjach wielorakich sprawiło, że w wielu przypadkach 
udało się dotrzeć do potrzeb edukacyjnych uczniów. 
 
 
 

 

 

Classes in the Science Centre - Zajęcia laboratoryjne w 

Centrum Nauki Kopernik. 

Grupa docelowa:  uczniowie Gimnazjum nr 3 w Grodzisku 

Mazowieckim klasa 3b i3c 

Liczba uczestników: 45   

Rodzaj aktywności: - Zajęcia laboratoryjne w laboratorium 

fizycznym, chemicznym i biologicznym  

Czas trwania aktywności:   ok. dwóch godzin zajęć oraz 

samodzielne  wystaw.  

Główny cel: -  

 poszerzenie posiadanej wiedzy (fotosynteza) 

 poznanie zasad pracy w laboratorium 



 

 zdobywanie wiedzy przez doświadczenie 

posmakowanie pracy naukowej 

 

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik Warszawa  

Metody nauczania: pogadanka, zajęcia laboratoryjne 

Potrzebne materiały: wszystkie materiały przygotowane 

przez CNK 

Przebieg aktywności: 

Etap 1: Temat zajęć w laboratorium fizycznym 

„Termowizjonerzy” Podczas zajęć uczniowie przekonali się, że 

odpowiednio ogrzane przedmioty mogą świecić; nieco 

chłodniejsze przedmioty również „świecą” ale tak, że tego nie 

widzimy.  To niewidzialne promieniowanie uczniowie mogli 

zaobserwować dzięki kamerom termowizyjnym. 

Etap 2: W laboratorium biologicznym uczestnicy „Rozgryzali 

fotosyntezę”. Podczas samodzielnie przeprowadzanych 

doświadczeń uczniowie wyizolowali barwniki roślinne i 

chloroplasty, oraz mieli okazję do pracy z mikroskopem 

fluorescencyjnym. 

Etap 3: Tematem zajęć w laboratorium chemicznym był „Prąd w 

plastiku”. 

Zwykle polimery kojarzą się z plastikiem i tym, że nie są 

przewodnikami prądy. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się 

o polimerach przewodzących, za które w 2000 r. przyznano 

nagrodę Nobla, oraz dokonali syntezy jednego z takich 

związków i  sprawdzili jak on działa.                                

Następnie uczniowie zmontowali OLED, czyli organiczną diodę 

montowaną w ekranach smartfonów i telewizorów, która działa 

dzięki polimerom przewodzącym. 

 

Wyniki/rezultaty aktywności: - Poszerzenie wiedzy 

- zapoznanie z pracą w laboratorium pod kątem wyboru 

przyszłej szkoły i zawodu 

- zdobycie wiedzy o różnych sposobach zdobywania wiedzy. 

Ważne pojęcia wprowadzone/użyte/utrwalone podczas 

aktywności:  nazwy sprzętów i urządzeń takich jak noktowizor,  

OLED, polimery,  mikroskop fluoroscencyjny, polimery 

przewodzące i wielu innych stanowiących wyposażenie 

nowoczesnego laboratorium 



 

Ewaluacja: zdobycie wiedzy, że nawet trudne zagadnienia 

mogą być zaprezentowane w przystępny sposób i warto 

szukać ciekawych źródeł wiedzy. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu 

 

 

 

 

Józef Chełmoński`s paintings – Malarstwo Józefa 
Chełmońskiego 

 

Grupa docelowa: uczniowie klasy IC, Gimnazjum nr 3 

Liczba uczestników:25 uczniów 

Rodzaj aktywności:wystawa / warsztaty 

Czas trwania aktywności:  60 min. / 90 min.  

Główne cele:  

• zapoznanie uczniów z malarstwem i osobą Józefa 
Chełmońskiego, 

• zapoznanie uczniów ze słownictwem występującym w 
pracach malarza , 

• przećwiczenie umijętności opisywania ilustracji / obrazów. 

Miejsce: Radziejowice 

Metody nauczania: prezentacja, praca w grupach/parach, burza 
mózgów, dyskusja  

Potrzebne materiały: kopie obrazów, kredki, flamastry, karty 
pracy, słownik 

Przebieg aktywności: 

 

1.Uczniowie zwiedzają galerię malarstwa Józefa 
Chełmońskiego w pałacyku w Radziejowicach przy pomocy 
systemu audioprzewodników. 

Uczniowie dowiadują się ciekawostek z życia malarza jak 
również sposób w jaki powstawały poszczególne obrazy. 

Po zwiedzeniu wystawy nauczyciel omawia poszczególne 
obrazy z wystawy, pyta uczniów, które obrazy podobały im się 
najbardziej. 

 

2. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Uczniowie dostają 
od nauczyciela kartkę z notatką biograficzną Józefa 
Chełmonskiego. Mają za zadanie zapamiętac fragment tekstu, 
podbiec do innej kartki i wpisac go z pamięci. Przy kartce może 
przebywac tylko jeden uczeń i każdy uczeń bierze udział w 



 

zadaniu. 

Nauczyciel z uczniami porównuje, która grupa wpisała więcej 
informacji na kartkę i zadaje grupom pytania dot. biografii 
Chełmońskiego w celu podsumowania / spawdzenia jak dużo 
informacji o malarzu uczniowie zamiętali. 

3. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy zw. ze słownictwem 
dot. malarstwa Chełmońskiego. Uczniowie dopasowują 
angielskie odpowiedniki do polskich słów. Uczniowie pracują w 
dwóch grupach. Następnie Nauczyciel podaje nazwy obrazów 
w języku polskim a uczniowie tłumaczą je na jęzk angielski 
(uczniowie mogą korzystac ze słowników na telefonach 
komórkowych). Uczniowie pracują w parach/w grupach. 

4. Nauczyciel pokazuje uczniom obraz “Babie lato” 
Chełmońskiego I podaje/przypomina zwroty przydatne do opisu 
obrazka. Uczniowie przy pomocy nauczyciela opisują obraz. 
Następnie nauczyciel rozdaje karty pracy i 

uczniowie (pracując w parach) uzupełniają brakujące informacji 
w oparciu o kopie obrazów dostarczone przez nauczyciela. 
Uczniowie wpisują inforamacje zw. z tym co widzą oraz 
zastanawiają się nad interpretacją sytuacji na ilustracji. Po 
zakończeniu chętni uczniowie przedstawiają efekty swojej 
pracy, starając się stworzyc wypowiedz ustną w oparciu o 
wypełnioną kartę pracy, a nie odczytwac z niej informacje a 
uczniowie którzy słuchaja, tworzą szkic na podstawie słuchania 
I próbują zgadnąc nazwę obrazu. 

 

Wyniki/rezultaty aktywności:  uzupełnione karty pracy, szkice 
uczniów 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu 

 

 

 

 

The Old Polish War Art – stara polska sztuka wojenna 

 

Grupa docelowa: III klasa gimnazjum - uczniowie w wieku 15 – 

16 lat 

Liczba uczestników: 16 

Rodzaj aktywności: lekcja muzealna  

Czas trwania aktywności: 2 godziny  

Główny cel: zapoznanie uczniów ze sławnymi zwycięstwami 

żołnierzy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Obojga Narodów  

http://nonformalopendoors.eu/


 

Miejsce: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie   

Metody nauczania: wykład i wizualizajcja   

Potrzebne materiały: eksponaty muzealne  

Przebieg aktywności:  

1. Uczniowie wraz z opiekunami dojechali do muzeum 
kolejką WKD. 
2. Pracownicy muzeum udzielili uczniom obszernych 
informacji o finansowaniu wojska, władcach oraz sytuacji 
politycznej w Polsce w XVI i XVII w. 
3. Uczniowie odpowiadali na pytania i brali aktywny udział 
w lekcji. 
4. Mieli możliwość zmierzenia zbroi husarskiej i 
wycelowania z muszkietu. 
5. Ustawiali się w szyku wojennym oraz reagowali na 
komendy. 
6. Uczniowie mieli możliwość zadawania dodatkowych 
pytań. 
 
Wyniki/rezultaty aktywności: Uczestnicy zajęć dowiedzieli się 

na czym polegała wyjątkowość i skuteczność polskiej armii z 

XVI i XVII wieku, poznali jej taktykę i uzbrojenie.    

Ważne pojęcia wprowadzone/użyte/utrwalone podczas 

aktywności: typy broni oraz umundurowania polskiej armii XVI i 

XVII w. 

Ewaluacja:  

Uczniowie na koniec lekcji odpowiadali na pytania 

podsumowujące. 

Jakie były typy broni polskiej armii w XVI I XVII w. 

Jakie rodzaje zbroi nosiła polska armia? 

Jakie najważniejsze bitwy i pod czyim dowódctwem rozegrali  

żołnierze Najjaśniejszej Rzeczpospolitej? 

  

Więcej informacji:  http://www.muzeumwp.pl/  

 

 

 

Creating a book of students poetry – stworzenie tomiku 

poezji uczniów 



 

Grupa docelowa:  uczniowie Gimnazjum nr 3 w Grodzisku 

Mazowieckim, mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki (tomik 

jest materiałem reklamowym naszej szkoły) 

Liczba uczestników: 22   

Rodzaj aktywności: - 

1. opracowanie tomiku poetyckiego “Wierszobranie”, w 

skład którego wchodzą wiersze i ilustracje uczniów naszego 

gimnazjum   

2. zorganizowanie   wieczoru muzyczno- poetyckiego , 

podczas którego zaprezentowana  będzie twórczość naszych 

gimnazjalistów   

Czas trwania aktywności: cały rok  (niektóre wiersze zawarte  

w tomiku powstały 2-3 lata temu)  

Główne cele: 

1. rozwijanie kreatywności wśród uczniów 

2. kształtowanie wrażliwości poetyckiej i  malarskiej  

3. zachęcenie do udziału w róznych konkursach poezji 

własnej 

Miejsce:    Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz.

    

Metody nauczania: praca z tekstem , dyskusja, 

pogadanka  

Potrzebne materiały: papier lub nośniki elektroniczne do 

rejestrowania wierszy i ilustracji, program do   

                                          obróbki graficznej obrazów, zdjęć i 

wierszy- Photoshop,  papier drukarski,  

                                          specjalna folia eksponująca barwy  

Przebieg aktywności:  

1. Tworzenie wierszy przez uczniów. 

2. Korekta utworów, dyskusje nad poszczególnymi ich 

aspektami.  

3. Zgłaszanie utworów do różnych konkursów twórczości 

własnej 

4. Dyskusje nad kierunkami współczesnej poezji. 

5. Wybór utworów do tomiku (ze względu na specyfikę 

tomiku, który został opracowany w formie folderu z 

pocztówkami, musiałam zrezygnować z dłuższych utworów, 

które nie zmieściłyby sie w całości na pocztówkę). 



 

6. Wykonywanie prac plastycznychi fotografii  przez 

uczniów. 

7. Dobór materiału ilustracyjnego do poszczególnych 

wierszy. 

8. Opracowanie graficzne w programie Photoshop, 

konsultacje z grafikami komputerowymi. 

9. Poszukiwanie sponsora, dzięki któremu możliwe byłoby 

wydanie wierszy. 

10. Wybór drukarni , która oferuje najbardziej korzystne 

warunki finansowe. 

11. Przygotowanie wieczorku muzyczno- poetyckiego 

ukazującego twórczość młodzieży naszej szkoły (praca nad 

recytacją, oprawą muzyczną – skrzypce, akordeon, gitary, 

muzyka klasyczna z płyt, poczęstunkiem, zaciemnieniem sali 

gimnastycznej, nagłośnieniem i oświetleniem sali, stworzenie w 

niej kawiarenki literackiej; zaproszenie gości- burmistrza, 

dyrektora oświaty, pracownków Radia Bogoria i Gazety 

“Bogoria” ). 

12. Wieczorek  muzyczno- poetycki w naszej szkole I   

zaprezentowanie młodych twórców. 

 

Wyniki/rezultaty aktywności: - liczne nagrody uczniów w 

konkursach poezji własnej   (III miejsce Izabeli Kołaszewskiej w 

ogólonpolskim konkursie poetyckim  Pro Futuro “Odkrywamy 

talenty przyszłości”, wyróżnienie Szymona Gontarczyka w tym 

samym konkursie 

1. wydanie tomiku poetyckiego “Wierszobranie” 

2. zaprezentowanie twórczości poetycko- malarskiej  

podczas wieczoru muzyczno- poetyckiego  

3. wiersze podlegały ewaluacji podczas regularnie 

odbywajacych  się dyskusji na forum grupy  

4. Ewaluacja: - ocenę wartości utworów poetyckich 

stanowiły efekty konkursów poezji własnej (III miejsce oraz 

wyróznienie w konkursie ogólnopolskim) 

 

Więcej informacji:   strona internetowa szkoły ,tomik poezji  w 

wersji elektronicznej 

 



 

 

 

 

Teaching literaturę through school plays – Uczenie 

literatury poprzez szkolne przedstawienia 

Grupa docelowa: pracownicy, uczniowie szkoły, rodzice 
 
Uczestnicy projektu- klasa IIG – 30 osób 
 
Rodzaj aktywności- zabawa w teatr , śpiew 
 
 
Czas trwania aktywności- realizacja projektu 7 miesięcy 
 
 
Cele główne-  pokazanie uczniom, że stworzenie 
przedstawienia teatralnego na podstawie tekstu prozatorskiego 
pozwoli lepiej zrozumieć jego przesłanie. 
 „Mały Książę” to wyjątkowe dzieło, które uświadamia 
młodzieży, jak odmienne postrzeganie świata zachodzi 
pomiędzy dorosłymi i dziećmi wobec tego samego problemu. 
Jednocześnie jest to droga do zrozumienia inności światów 
dzieci i dorosłych. 
 
 
Miejsce: szkoła Gimnazjum nr 3 Grodzisk Mazowiecki 
 
 
Metody nauczania: drama, dyskusja, burza mózgów, 
waloryzacyjna, 
 
 
Potrzebne materiały: kostiumy aktorów, rekwizyty do każdej 
postaci, projektor, komputer, 
scenariusz sztuki, wybrane piosenki obrazujące tekst dramatu, 
slajdy z przygotowania przedstawienia 
 
Przebieg aktywności: w ciągu całego roku szkolnego odbywały 
się liczne próby teatralne zakończone prezentacją sztuki w dniu 
29.05.2015 z okazji Festiwalu Nauki na sali gimnastycznej 
szkoły' 
 
Wyniki aktywności: przedstawienie musicalowe 
zaprezentowane na Festiwalu Nauki 
 
 
Ewaluacja: 
już w fazie końcowej realizacji projektu wszyscy 



 

obserwowaliśmy większą zażyłość grupy, 
współodpowiedzialność za jego realizację w dniu prezentacji. 
Efektem końcowym ewaluacji będzie praca literacka ( 
rozprawka) na języku polskim na temat: 
 „ Czy istnieje szansa na porozumienie między światem dzieci i 
dorosłych?” 
i dyskusja na godzinie wychowawczej na temat: co zyskałem 
dzięki realizacji projektu? 
 

Więcej informacji na: nonformalopendoors.eu/  

 

 

 

How far ? How big ? Jak daleko ? Jak duże ? 

 

 Grupa docelowa: uczniowie gimnazjum III klasy. 
 
 Liczba uczestników: 22 uczniów  
 
 Rodzaj aktywności: działania w terenie, ćwiczenia praktyczne, 
przeprowadzenie doświadczeń, pomiarów itp 
 
Czas trwania aktywności:-  jedna godzina lekcyjna. 
 
Główny cel: "wzrokowe" określanie przybliżonej odległości 
między wskazanymi obiektami 
 
Miejsce: sala lekcyjna, korytarz szkolny, boisko szkolne i teren 
wokół szkoły 
 
Metody nauczania: praktyczna - uczenie się przez działanie 
 
Potrzebne materiały: kreda, linijka, terenowy przymiar 
metryczny (potocznie w Polsce zwany; KROCZKA) 
 
Przebieg aktywności: 
 
1. Ile wynosi długość mojego(każdy uczeń wg siebie)kroku 
podczas wolnego marszu, szybkiego marszu a ile maksymalny 
krok przy zachowaniu równowagi ciała. 
2. Pomiar długości kroków przy pomocy linijki czy przymiaru 
metrycznego 
3. Mierzenie długości i szerokości sali lekcyjnej, korytarza 
szkoły przy pomocy przymiaru metrycznego 
4. Zajęcia w terenie - określenie "wzrokowe " mierzonej 
odległości, następnie sprawdzenie określonej długości, a 



 

następnie pomiary faktyczne za pomocą okreslonego 
przyrządu metrycznego: długość boiska, sali gimnastycznej, 
stołówki szkolnej, szerokość chodnika biegnšcego przy szkole, 
szerokość schodów, bramy , długość samochodu, roweru itp.... 
  
Wyniki/rezultaty aktywności: uczniowie po zajęciach w 
przybliżeniu potrafić określić długość czy szerokość 
wskazanego obiektu, odległości między drzewami, budynkami, 
terenów zielonych, długości działek, szerokości okien, drzwi 
itp... 
   
Rezultaty: Ważne pojęcia wprowadzone/użyte/utrwalone 
podczas aktywności: praktyczne odniesienie się do 
obowiązujących miar długości: metry, centymetry. 
Uczeń potrafi wskazać odległość np. 10 metrów czy 20 metrów 
w stosunku do swojego najdłuższego kroku. 
 
Ewaluacja: - Uczniowie odpowiadali: 
1. Czy podobały się Tobie zajęcia w terenie? - podobały się 
bardzo, wszyscy byli bardzo zaangażowani, 100% 
zadowolenie. 
2. Czy po przeprowadzonych zajęciach możesz określić w 
przybliżeniu odległość do wskazanego obiektu czy określić 
szerokość schodów? - większość uczestników z dokładnością 
do 50 cm potrafiła w przybliżeniu określić faktyczną odległość.  
 
Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 
 

 

 

 

Running or walking ? Biegiem czy czy marszem ? Definicja 

prędkości 

 

Grupa docelowa:  uczniowie klasy II f Gimnazjum nr 3 w 

Grodzisku Mazowieckim                                 

Liczba uczestników: 28   

Rodzaj aktywności: -  wyznaczenie prędkości 

przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, jazdy    na 

rolkach, jazdy na deskorolce, jazdy rowerem)  za 

pośrednictwem pomiaru odległości i czasu 

-  opisywanie przebiegu i wyniku przeprowadzonego 

doświadczenia, wyjaśnienie roli użytych przyrządów  



 

-  szacowanie rzędu wielkości spodziewanego wyniku i 

ocenianie na tej podstawie wartości obliczanych wielkości  

fizycznych 

Czas trwania aktywności: 45 minut   

Główny cel: - badanie ruchu ciała 

- wyznaczenie prędkości przemieszczania się ciała w czasie 

marszu, jazdy rowerem za    pomocą pomiaru odległości i 

czasu 

                            - kształtowanie w uczniach umiejętności opisu 

zjawisk przyrody oraz ich interpretacji 

  - wyrabianie umiejętności rozumowania, tj. 

wnioskowania i wyjaśniania 

  - wykształcanie umiejętności operowania zdobytą  

wiedzą i  łączenia jej z praktyką 

 

Miejsce:    Wybieg i płyta boiska Gimnazjum nr 3 im. Leonida 

Teligi w Grodzisku Mazowieckim    

Metody nauczania: metoda oparta na wspólnym działaniu 

uczniów całej klasy, pracy w grupach, obserwacji  

Potrzebne materiały: taśma miernicza, 4 telefony 

komórkowe ze stoperami, kalkulator, rolki, deska, rower, 

załącznik nr 1 – karta pracy 

Przebieg aktywności: 1. Uczniowie są dzieleni na grupy 4-

osobowe. Każda grupa ma do wykonania zadanie, którego 

celem jest wyznaczenie wartości prędkości przemieszczania 

się. Uczniowie dokonują wyboru dyscypliny dla swojej grupy, tj. 

marsz, bieg, jazda na rolkach, jazda na deskorolce, jazda 

rowerem. Uczniowie, w każdej z grup, spośród siebie wybierają 

lidera - ucznia nadzorującego przebieg całego doświadczenia w 

danej grupie. 

2.  Wyznacz  trasę  o wybranej długości  (za pomocą taśmy 

mierniczej dwie wybrane osoby z grupy mierzą długość trasy) – 

jeden uczeń zaznacza kredą początek trasy, a drugi po 

odmierzeniu właściwej odległości (np. 10m, 30m, 50m….) – 

linię mety. 

3. Oceń dokładność dokonanego pomiaru – uczniowie oceniają 

niepewność pomiarową jako wartość najmniejszej podziałki na 

przyrządzie mierniczym. 

4. Na linii startu ustawia się uczeń, który będzie przemieszczał 

się na danym odcinku drogi. Na linii mety dwaj uczniowie, 



 

którzy będą dokonywali pomiarów czasu. Uczniowie ustalają 

sygnał rozpoczęcia ruchu i pomiarów czasu.  

5. Uczniowie przygotowują stopery do pomiarów (wyzerowanie 

stoperów). 

6. Zmierz czas pokonania danego odcinka drogi – na 

umówiony sygnał uczeń z linii startu rozpoczyna ruch, a 

pozostali dwaj uczniowie pomiar czasu. Gdy przemieszczający 

się uczeń przekracza linię mety, uczniowie zatrzymują stopery. 

Lider grupy zapisuje wyniki pomiarów na kartach pracy.  

7. Oceń dokładność pomiaru – uczniowie podają błąd odczytu 

wartości mierzonej. 

8. Oblicz średnią arytmetyczną zmierzonych czasów ( tzn. 

dodaj wszystkie wyniki i podziel przez ich ilość) 

9. Oblicz wartość prędkości przemieszczenia na danej długości 

drogi;  według     wzoru: v= s / t  

   10. Zamień jednostkę prędkości  z [m/s] w 

[km/h]  (praca z pomocą nauczyciela) 

11. Zanalizuj eksperyment  - tj. na podstawie 

przeprowadzonego doświadczenia zdefiniuj pojęcie prędkości. 

    

 

Wyniki/rezultaty aktywności:        - uczeń definiuje pojęcie 

prędkości 

    - uczeń wie, od czego zależy wartość 

prędkości i jak ją obliczyć 

- uczeń potrafi wyznaczyć wartość prędkości za pośrednictwem 

pomiaru odległości i czasu 

- uczeń potrafi obliczyć wartość średniej prędkości na trasie 

dom – szkoła ( po oszacowaniu długości pokonywanych 

odcinków trasy i pomiaru czasu przebycia poszczególnych 

odcinków tej trasy) 

Ważne pojęcia wprowadzone/użyte/utrwalone podczas 

aktywności:   

 - zakres pomiarowy i dokładność przyrządu pomiarowego, 

- niepewność pomiarowa,  

- szybkość chwilowa 

-  szybkość średnia                                           



 

 

Ewaluacja: - wypowiedzi uczniów na temat przebiegu lekcji: 

Marysia Z., lat 14: „Uważam, że taka lekcja praktyczna na 
powietrzu wiele nas nauczyła poprzez zabawę. Udoskonaliłam 
moją pracę w grupie i lepiej zrozumiałam temat. Ta lekcja była 
przyjemną odmianą od siedzenia w ławce”. 
 
Zuzia, lat 14: „Uważam, że lekcja ta była jak najbardziej udana, 
ponieważ była to świetna zabawa oraz mieliśmy większą 
ochotę na pracę”. 
 
Marysia W., lat 14: „ Uważam, że forma poznawania fizyki w 
gimnazjum w postaci przeprowadzanych przez nas samych 
doświadczeń jest bardzo fajna i pozwala nam na lepsze 
zrozumienie tematu. Pojęcia i wzory stają się przyjemniejsze 
oraz prostsze w zrozumieniu. Jestem za tym, aby w przyszłości 
przeprowadzać więcej takich lekcji w terenie”. 
 
Wojtek, lat 14: „ Każda taka lekcja to dla nas coś innego, 
ciekawego. Bardziej otwieramy się na wiedzę, więc łatwiej jest 
nam ją pochłaniać. Poza tym dzięki takim lekcjom mamy 
pewność, że wszystko zrozumiemy, bo doświadczymy tego w 
praktyce. 
 
  

Więcej informacji:   http://nonformalopendoors.eu/  

 

 

 

 

Stairway to Knowledge – Schody do wiedzy 

Grupa docelowa: wszyscy uczniowie szkoły w wieku 13-16 

przygotowujący się do końcowych egzaminów 

Rodzaj aktywności: umieszczenie samoprzylepnych naklejek na 

schodach wewnątrz budynku szkoły: wzory matematyczne i 

fizyczne, definicje i terminy z różnych przedmiotów i pierwsej 

pomocy 

Czas trwania: cały rok szkolny 

Cel główny: utrwalenie u uczniów wiedzy na temat 

najważniejszych i najbardziej popularnych na egzaminach 

tematów 



 

Miejsce: budynek szkoły 

Metody nauczania: wizualne 

Materiały: kolorowe naklejki z terminami 

Przebieg aktywności:  

1. Podział 166 schodów w szkole na części. 

2. Przygotowanie treści naklejek przez nauczycieli 

przedmiotów 

3. Opracowanie naklejek od strony graficznej 

4. Umieszczenie naklejek na schodach wg przedmiotów 

Wyniki/rezultaty: uczniowie byli zadowoleni z odmienionego 

wyglądu szkoły i z entuzjazmem zapoznawali się z treścią 

wiedzy umieszczoną na nich. Uznali, że materiały te, widoczne 

i jasne, są dobrym źródłem wiedzy do powtórzenia przed 

lekcjami i egzaminem. 

Więcej informacji na: http://nonformalopendoors.eu/ 

 

Tłumaczenie i redakcja: Anna Szafarz 
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