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SZKOLENIE W BARCELONIE. DZIEŃ 

PIERWSZY  01-07-2019
1 lipca rozpoczęliśmy szkolenie pod nazwą Umiejętności z 

zakresu ICT 

dla nauczycieli  (ICT skills for educators). Zajęcia prowadziła 

sympatyczna trenerka z Chorwacji nazywana przez nas Viki. 

Pracowaliśmy

w trzynastoosobowej grupie, którą tworzyli nauczyciele z 

Polski, Łotwy, Portugalii, Chorwacji, Słowenii, Irlandii i Niemiec. 

Pierwszego dnia poznawaliśmy się, rozmawialiśmy na temat 

ICT i zastosowania tych technologii w nauczaniu, a także 

poznaliśmy amerykański portal edukacyjny o nazwie Edmodo. 

Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat 

stosowanych już przez nas technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz ćwiczyli język angielski, który był 

językiem obowiązującym na zajęciach. Tak zaczęła się nasza 

hiszpańska przygoda z ITC.



DZIEŃ 1 - CD Kolejnym, tym razem kulturowym doświadczeniem, był obiad w 
restauracji Mur Muri. Serwowane nam dania, uwieczniane przez nas 
na fotografiach, dawał nam wyobrażenie o tutejszych smakach i 
gustach. Błogi czas 

 w klimatyzowanym lokalu pozwalał nam odetchnąć od panującego 
na zewnątrz upału.

 Po południu wybraliśmy się na spacer po Barcelonie. Głównym 
cele naszej wędrówki był słynne domy Gaudiego.

 Najpierw oczarowała nas Casa Mila- kamienica, która znajduje się 
na rogu Passeig de Gracia i Prevenca. Dom został wybudowany dla 
przedsiębiorcy Pere Mili i jego rodziny w 1906-1910 roku. Budynek był 
ostatnim tego typu zamysłem Gaudiego, dlatego uznaje się go za 
najbardziej dojrzały projekt architekta. Kamienica Mila przypomina 
kształtem skalny blok, dlatego mieszkańcy Barcelony nazywają go 
Kamieniołomem. Niepowtarzalny urok budowli utrwaliliśmy oczywiście 
na fotografiach, których i my stałyśmy się integralną częścią.

 Kolejnym etapem naszej wędrówki była Casa Batllo. Kamienica 
znajduje się przy Passeig de Gracia. Została przebudowana w latach 
1904-1906 

 dla producenta tekstyliów Josepa Batllo i Casanovas. Antonio Gaudi 
był autorem jej nowej wersji oraz niektórych elementów wyposażenia. 
Budynek jest podobny nieco do, smoka, głownie za sprawą łusek 
pokrywających ściany, które przypominają rybie łuski. Bajkowa 
budowla została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 Domy Gaudiego są niewątpliwie dużą atrakcją turystyczną, której 
nie można przegapić w Barcelonie. Nas zachwyciły i na długo 
zapadły nam w pamięć. 

 Tego dnia w Barcelonie mieliśmy wiele wrażeń.



BARCELONA. DZIEŃ DRUGI 

02-07-2019
 W  trakcie drugiego dnia szkolenia pracowaliśmy z 

programem Google Docs, czyli Dokumenty Google,  
arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia rysunków 
dostępny za darmo w sieci. Do korzystania z niego 
konieczne jest połączenie z internetem, oraz założenie 
konta na serwerach Google. Wygoda i zalety 
korzystania z Google Docs są wielorakie. Przede 
wszystkim dokument, nad którym się pracuje, jest 
dostępny w sieci niezależnie od urządzania z jakiego 
korzystamy. Można pracować nad nim ze stacjonarnego 
komputera w domu by potem kontynuować pracę w 
podróży z tabletem w ręku. Za korzystanie z Google Docs
nic nie trzeba płacić, co niewątpliwie jest miłe. Kolejnym 
programem omawianym podczas drugiego dnia 
szkolenia był program Zoho – pakiet biurowy 
obejmujący edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Wiki, 
CRM, bazy danych, narzędzia służące do tworzenia 
prezentacji, zapisywania notatek, zarządzania 
projektami, fakturowania oraz realizacji innych zadań. 
Jako, że aplikacje Zoho działają w oparciu o sieć 
internetową, wszystkie funkcjonują niezależnie od 
systemu operacyjnego komputera. Trzecim programem, 
który był omawiany w trakcie wtorkowego szkolenia nosi 
nazwę Prezi i jest  program do tworzenia efektywnych 
prezentacji multimedialnych. Aplikacja zapewni 
użytkownikowi stworzenie efektywnie wyglądających 
prezentacji przy niewielkim wkładzie pracy. Użytkownicy 
korzystający z Prezi mają możliwość wystąpień 
publicznych w kreatywniejszy sposób.



DZIEŃ 2 - CD

Czas wolny.

Zwiedzanie Barcelony.

Wizyta w części gotyckiej  Barcelony oraz 

zwiedzanie Catedral de Barcelona wraz z 

tarasem widokowym Katedry. Katedra Świętej 

Eulalii w  Barcelonie (Katalonia, Hiszpania) jest  

jednym z cenniejszych przykładów architektury 

gotyckiej w Hiszpanii. Wzniesiona w kilku etapach 

w XIII - XV w. na miejscu starszej świątyni 

wybudowanej przez Rzymian. Oprócz nagrobka 

św. Eulalii katedra kryje inne dzieła rzeźby 

gotyckiej, takie jak stalle, czy też portal Św. Iwona. 

W jednej z kaplic znajduje się krzyż pochodzący ze 

statku, który brał udział w bitwie pod Lepanto . 

Katedra Świętej Eulalii znajduje się na terenie 

Dzielnicy Gotyckiej w Barcelonie. Pojęcie katedra 

w Barcelonie jest także często mylnie kojarzone z 

Sagrada Família, dziełem katalońskiego 

architekta - Antoniego Gaudíego.

Anna Kmiecik



BARCELONA. DZIEŃ TRZECI 

03-07-2019

Nadszedł kolejny dzień naszego pobytu w Barcelonie 

a wraz z nim kolejne wyzwania i doświadczenia. 

Dziś podczas zajęć szkoleniowych poznawaliśmy 

tajniki tworzenia filmów w aplikacji Animoto. 

Umiejętność ta okazała się wcale nie taka trudna do 

opanowania a korzyści z niej płynące bez wątpienia 

będą ogromne. Samodzielnie stworzone filmiki mogą 

być przydatne nie tylko jako narzędzie do nauczania 

języka angielskiego. Wykorzystać je można także 

jako zadanie do wykonania przez uczniów a ich 

zakres i tematyka zależą już tylko od inwencji i 

pomysłowości, zarówno nauczyciela jak i ucznia. 

Jest to świetna okazja do rozwijania w uczniach 

kreatywności i umiejętności poszukiwania informacji z 

różnych źródeł i wykorzystywania ich w praktyce. 

https://animoto.com/play/3os19kwGvzlJEr4TELPsVw

https://animoto.com/play/3os19kwGvzlJEr4TELPsVw


DZIEŃ TRZECI - CD

 Drugą część dnia spędziłyśmy na zwiedzaniu 
jednej z największych atrakcji turystycznych 
Barcelony. Wizyta w świątyni Sagrada
Familia na długo pozostanie nam w 
pamięci. Jest ona uważana za główne 
osiągnięcie projektanta Antonio Gaudiego. 
Budowę świątyni rozpoczęto w 1882 roku i z 
powodu niezwykle oryginalnej wizji 
projektanta do tej pory jej nie ukończono. 
Forma budowli  oraz niepowtarzalność jej 
architektonicznych detali zrobiła na nas 
ogromne wrażenie. Jednocześnie zgodnie 
doszłyśmy do wniosku, że atmosfera tam 
panująca bardziej sprzyja komercyjnym 
korzyściom niż duchowemu skupieniu. Mimo 
to wrażenia są niezapomniane a spacer po 
malowniczych uliczkach Barcelony był 
jeszcze jednym miłym akcentem 
kończącym ten dzień.

 Aleksandra Selma



BARCELONA. DZIEŃ CZWARTY 

04-07-2019

 Kolejny dzień pobytu w Bracelonie rozpoczęłyśmy 
szkoleniem. Rozpoczęło się o godzinie 9.00 i dotyczyło 
aplikacji Socrative, Popplet oraz Bubbl.us. W trakcie 
spotkania nasz trener przybliżył nam funkcje i 
zastosowanie wyżej wymienionych aplikacji. 

 Socrative jest aplikacją przeznaczoną do tworzenia 
quizów, łamigłówek, zagadek, które mogą być 
wykorzystane w każdej sali lekcyjnej. Jest to świetny 
sposób, aby sprawdzić poziom wiedzy naszych uczniów 
oraz monitorować ich postępy. Kolejną poznaną 
aplikacja była Popplet, która  służy nauczycielom i 
uczniom tworzyć mapy myśli lub mapy skojarzeń. 
Pupplet pomaga organizować myśli i skupić się na 
najważniejszej idei. Ostatnia aplikacja zaprezentowana 
przez naszą trenerkę to Bubbl.us, którą można nazwać 
„mapą umysłu”. Dzięki Bubbl.us tworzymy graficzne 
mapy naszych pomysłów i koncepcji. Dla uczniów może 
się stać świetnym narzędziem przedstawiania informacji, 
rozumienie koncepcji oraz tworzenie nowych koncepcji. 



DZIEŃ CZWARTY - CD

Po zakończeniu czwartkowego szkolenia 
zdecydowałyśmy zwiedzić sławne Muzeum 
Picasso w Barcelonie, które jest jedną z 
najciekawszych atrakcji w stolicy Katalonii.  
Muzeum, które niedawno obchodziło 50-
lecie istnienia prezentuje wybitne dzieła 
jednego z najlepszych malarzy XX wieku. 
Podczas zwiedzania miałyśmy szansę 
podziwiać ponad 1000 eksponatów 
prezentujący kompletny przekrój twórczości 
artysty. Zobaczyłyśmy jedne z 
najważniejszych płócien oraz grafik tego 
artysty.  To doświadczenie nie tylko 
urozmaiciło nasz pobyt w Barcelonie, ale 
także na długi czas zostanie w naszej 
pamięci.

Joanna Socha



BARCELONA. DZIEŃ PIĄTY 05-07-2019

Opracowanie prezentacji: Iwona Zalewska - Lech

 Piątek był ostatnim dniem naszego 
szkolenia. Podsumowaliśmy efekty 
naszych prac indywidualnych i 
grupowych. Następnie nasza  
trenerka Wiki przypomniała 
harmonogram całego szkolenia i 
podziękowała wszystkim za 
zaangażowanie podczas zajęć. 
Ostatnim miłym akcentem było 
wręczenie certyfikatów oraz 
pamiątkowe zdjęcia. Natomiast 
po południu zwiedzałyśmy 
obecne muzeum, a dawniej Dom 
Gaudiego.

 Joanna Janowska - Pisarczyk


