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            W dniach 26 marca – 6 kwietnia 2018 roku dzięki projektowi realizowanemu w 

Gimnazjum nr 19 w Gdańsku (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku) - 

ERASMUS + „Z NOWYMI KWALIFIKACJAMI W NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ 

EDUKACYJNĄ” MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ miałam możliwość 

uczestnictwa w szkoleniu: „Diversity in Education: Special Educational Needs & English 

Language Skills” (Różnorodność w Edukacji: Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwój 

umiejętności językowych w zakresie j. angielskiego) w Wielkiej Brytanii organizowanym 

przez York Associates w York. 

            Celem szkolenia było podniesienie moich kompetencji językowych w celu 

wprowadzenia innowacyjnych technik nauczania oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej pracy z 

uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pierwszym tygodniu zajęć głównym 

zagadnieniem była dysleksja, a w drugim autyzm i Zespół Aspergera. Podczas spotkań 

analizowaliśmy skąd biorą się te zaburzenia, czym się objawiają, jak można wspierać uczniów 

posiadających specjalne potrzeby edukacyjne, poznaliśmy różnego rodzaje metody pracy, 

zobaczyliśmy wiele ciekawych narzędzi wspierających rozwój i sami mogliśmy doświadczyć 

jak odczuwają niektóre bodźce uczniowie z dysleksją czy z autyzmem dzięki bardzo 

interesującym symulacjom i eksperymentom. Szkolenie w całości było realizowane w języku 

angielskim, dlatego niewątpliwym jego atutem było podniesienie moich umiejętności 

językowych. Kameralna grupa pozwoliła na zintensyfikowanie pracy, wymianę doświadczeń 

i poznanie metod wykorzystywanych w innych krajach – poza mną w szkoleniu brały osoby 

z Sardynii, Malty i Rosji. Oprócz bardzo wartościowych zajęć szkoleniowych, organizatorzy 

przygotowali dla uczestników na każdy dzień popołudniowe atrakcje, takie jak wspólne 

zwiedzanie York z przewodnikiem, spacery tematyczne, wyjście na koncert w York Minster, 

wspólne kolacje i wieczorne wyjścia do sławnych angielskich pubów z muzyką na żywo.          

            Szkolenie było niezapomnianym i bardzo cennym doświadczeniem, poznałam zupełnie 

nowe perspektywy i sposób rozumienia specjalnych potrzeb edukacyjnych, nawiązałam 

znajomości, które mogą zaowocować stałą współpracą, podniosłam swoje kompetencje 

językowe i zwiedziłam piękne miasto, jakim jest York. Zdobytą wiedzą, z wielką radością 

dzieliłam się ze specjalistami z naszej szkoły podczas spotkań zespołu wychowawczego. 

Poznane metody pracy wdrożyłam od razu po powrocie i okazały się być bardzo przydatne 

i efektywne. 
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