
Lizbona
23-27 sierpnia 2021 



ICT AND FREE WEB TOOLS IN 
EDUCATION:

Another way to Teach and to Learn 

https://youtu.be/pMYnGZ9fiIQ



W dniach 23- 27 sierpnia 2021 prof. Aneta Sierakowska - nauczyciel j. hiszpańskiego

oraz prof. Beata Biedrzycka- nauczyciel chemii i biologii uczestniczyły w kursie ICT and free

Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn organizowanym przez firmę

szkoleniową Almadaforma oraz Agrupamento de Escolas Emidio Navarro w Lizbonie, w

Portugalii.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu Erasmus+, KA1 "Mobilność

edukacyjna", program „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Nowy uczeń - nowy ja - nowa

szkoła – rozwój kompetencji kluczowych i implementacja aktywizujących, zorientowanych na

ucznia, metod nauczania w LXXVIII LO w Warszawie ( 2019-1-PL01-KA101-062428) przy

wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W kursie uczestniczyło ogółem 18 nauczycieli z Grecji, Cypru, Rumunii, Czech, Estonii i Polski.



Uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach wykładowych, merytorycznych, praktycznych

i kulturowych pozwoliło nawiązać cenne kontakty, poznać różne systemy edukacyjne,

wymienić doświadczenia nauczycieli w różnych szkołach krajów europejskich. Tematyka

zajęć merytorycznych dotyczyła zastosowania ICT (technologii informacyjno-

komunikacyjnych) oraz aplikacji internetowych w szkole pozwalających na aktywizację

uczniów w czasie zajęć lekcyjnych oraz projektowanie atrakcyjnych, dynamicznych i

efektywnych lekcji, jak i całego procesu rozwoju umiejętności kluczowych uczniów.

Poza programem stricte merytorycznym, obie Panie mogły poznać innowacyjną lokalną

szkołę oraz kulturę i tradycje odwiedzanego kraju. Wraz z całą grupą zostały również

zaproszone również przez lokalne władze.

Zdobyte doświadczenia i kompetencje, bez wątpienia, staną się inspiracją w dalszej pracy

zawodowej.

Zachęcamy do obejrzenia załączonych materiałów.



Plan zajęć



Integracja i nowe wyzwania



Nauka w 
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Spotkanie w Ratuszu w mieście Almada

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jf-

quintadoconde.pt%2F2021%2F08%2Fprofessores-visitam-quinta-do-

conde%2F%3Ffbclid%3DIwAR0StnUgKgYJKI8jgdsX8hDLwrh0PJoDqASJSznbECxYx

0g-0aaMKYNkJlE&h=AT2nKvpWlzIBcpl-

kIkRmZ16PbTL8yhyWGVQQ3GP_rPFufF_3xqB6KvW5bXbfqHa5XJEsu4XqtayxcDP

WHTIQzkn93UUOgF-LL6LpnQSLQpyiavAwB4owoDN8S-G_rm7Zojebg



Odwiedziny w Szkole Podstawowej



Spacer po szkole 



Kilka słów o Lizbonie

Miasto na siedmiu wzgórzach z rzeką Tag 
przepływającą przez jej serce, rozpostarta 
na przepięknym portugalskim wybrzeżu, 
Lizbona jest bezsprzecznie przepięknym 
miastem.

Opowiemy Państwo  dlaczego  warto 
odwiedzić to miasto:

Podziwiaj azulejos

Miasto jest znane z przepięknych azulejos – tradycyjnej 
portugalskiej mozaiki. Układanie kafelek jest sztuką i 
każda dzielnica ma kilka budynków, muzeum, fontannę 
(lub dwie) udekorowaną misternymi kafelkami, od 
antycznych mozaik, które ukazują różne momenty z 
historii Lizbony, po sztukę nowoczesną.



Historia i kultura 
na każdym roku

Historia i kultura na każdym roku

Zamki, pałace i zabytkowe kamieniczki, 
stoją ramię w ramię ze współczesnymi 
muzeami i galeriami sztuki. Mieszanka 
stylów architektonicznych sprawia, że 
duch historii unosi się nad miastem, 
który inspiruje fotografów i turystów. 
Lizbona urzeka barokiem, 
neoklasycyzmem i gotykiem. Zamek 
Sao Jorge spogląda na miasto ze 
szczytu wzgórza, a most 25 de Abril –
portugalska odpowiedź na most 
Golden Gate w San Francisco, łączy 
dwa brzegi rzeki. Nawet krótki spacer 
po mieście zamieni się w lekcję historii.



Spacer po Lizbonie



Miasto jest po 
prostu przepiękne

W Lizbonie brukowane uliczki łączą 
dzielnice urokliwych zabytkowych 
budynków z łodziami rybackimi i jachtami 
zacumowanymi w zatoce, Niemal 
stuletnie tramwaje mkną przez miasto, a 
targi uginają się pod ciężarem świeżych 
owoców morza. Mieszkańcy i turyści 
wystawiają się na promienie słoneczne, 
ciesząc się widokiem przepięknych 
zamków i pałaców. Bez dwóch zdań, 
stolica Portugalii jest doprawdy bonita.





Rua de Belem  -
posteis de Belem

Gdy jesteśmy już przy Belem, to koniecznie trzeba wspomnieć o 
słynnych pastéis de Belém, czyli wypiekach z ciasta francuskiego
wypełnionych kremem budyniowym. Związana jest z nimi ciekawa
historia. Na początku XIX wieku, w Belém, obok Klasztoru Heironimitów
znajdowała się rafineria trzciny cukrowej sąsiadująca z małym sklepem
spożywczym. W wyniku rewolucji liberalnej z 1820 roku wszystkie
klasztory w Portugalii zostały zamknięte w 1834 roku, a duchowni zostali
wydaleni. Próbując przeżyć, ktoś z klasztoru zaczął oferować w sklepie
słodkie wypieki; ciastka, które szybko stały się znane jako pastéis de 
Belém.

W 1837 roku rozpoczęto pieczenie pastéis de Belém w budynkach
należących do rafinerii, zgodnie ze starożytnym „tajnym
przepisem” pochodzącym z klasztoru. Warto podkreślić, że przepis ten, 
znany jest wyłącznie cukiernikom, którzy ręcznie przygotowują wypieki
w „sekretnym pokoju” i pozostał on niezmieniony do dzisiaj.

Co najważniejsze, prawdziwe pastéis de Belém kupimy jedynie w cukierni
przy Rua de Belém. Wszystkie inne miejsca oferują pastéis de nata, czyli
wyrób naśladujący oryginał, ale nie przyrządzony z sekretnego przepisu.



HISTORIA PORTUGALII 
Multimedialne Muzeum
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