
WIZYTA PARTNERSKA

 

 

„SOUNDS AROUND US

W dniach 20-24 lutego w naszej szkole miała miejsce wizyta w ramach projektu 

„Sounds around us” („Dźwięki wokół nas”) programu Erasmus+

goście z krajów partnerskich: Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy. 

 

 

Pierwszego dnia, po oficjalnym powitaniu gości przez naszą Panią Dyrektor, goście 

udali się do Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno 

Niepełnosprawnych przy Centrum Rozwoju

zapoznali się z pracą i organizacją ośrodka, mieli okazję zobaczyć wyposażenie

sprzęt wykorzystywany w terapii. Brali udział w sesji Biofeedback z psychologiem.

PARTNERSKA PROGRAMU

SOUNDS AROUND US

24 lutego w naszej szkole miała miejsce wizyta w ramach projektu 

„Sounds around us” („Dźwięki wokół nas”) programu Erasmus+. Przyjechali do nas 

krajów partnerskich: Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy.  

oficjalnym powitaniu gości przez naszą Panią Dyrektor, goście 

Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno - Oświatowego dla Dzieci 

Niepełnosprawnych przy Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach. Uczestnicy 

zapoznali się z pracą i organizacją ośrodka, mieli okazję zobaczyć wyposażenie

sprzęt wykorzystywany w terapii. Brali udział w sesji Biofeedback z psychologiem.
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zapoznali się z pracą i organizacją ośrodka, mieli okazję zobaczyć wyposażenie i 

sprzęt wykorzystywany w terapii. Brali udział w sesji Biofeedback z psychologiem. 



   

 

 



Uczniowie mieli okazję skorzystać z wyposażenia ośrodka. Nauczyciele również... :) 

 

 

Następnie oprowadziliśmy gości po naszej szkole. Uczestnicy projektu oglądali m.in. 

kącik Erasmus+, bibliotekę szkolną, salę poznawania świata, basen, pracownię 

językową, komputerową, gabinet logopedy, salę gimnastyczną, aulę i salę rehabilitacji. 

Mieli oni okazję zapoznać się z życiem naszej szkoły i porozmawiać z pracownikami 

oraz uczniami.  

 

Pod wieczór dzieci z Litwy i Łotwy miały okazję wspólnie poszaleć w sali zabaw, 

podczas gdy nauczyciele brali udział w spotkaniu, na którym ustalono szczegóły 

wizyty na Litwie, która planowana jest już w maju. 

 



 

 

 



 

 

Podczas wspólnej kolacji dyskutowaliśmy na temat systemu edukacji w Polsce, 

porównując go z systemami edukacji w krajach partnerskich. Wieczorem 

pożegnaliśmy gości, którzy udali się do swoich hoteli. 

 

We wtorek nasi uczniowie wraz z gośćmi wzięli czynny udział w koncercie Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, a następnie mieli możliwość 

rozejrzeć się po scenie i garderobie artystów. Rozmawiali również z członkiem 

orkiestry na temat jego pracy.  



 

 



 

 

Po atrakcjach w NOSPR uczniowie naszej szkoły wraz z gośćmi zwiedzali Muzeum 

Śląskie. Po lekcji historii uczestnicy ruszyli na spacer, oglądając ważniejsze miejsca 

centrum Katowic.  

 

 



 

 

 

Środę rozpoczęliśmy od prezentacji eksperymentów z dźwiękiem przeprowadzonych 

przez wszystkie kraje. Eksperymenty uczniów naszej szkoły zaprezentowały 

uczennice klas szóstych, które dzielnie angażowały w pokaz naszych gości. 



 

 



 

 

Po prezentacjach nauczyciele szkół partnerskich udali się na spotkanie, podczas 

którego wymieniono się materiałami opracowanymi przez szkoły, oraz zamieszczono 

część z nich na platformie Twinspace. Uczniowie natomiast brali udział w zajęciach w 

pracowni językowej. 

 

 



 

 

 



 

 

Następnie wraz z naszymi gośćmi udaliśmy się do Pałacu Młodzieży w Katowicach, 

aby wziąć udział w warsztatach „Dźwięk i elektryczność”. 

 

 



 

 

 

Po intensywnym wysiłku umysłowym przyszła pora na pożywny obiad „U babuni”, 

gdzie wszystkie dzieci nawiązały ze sobą tak dobry kontakt, że nie chciały wracać do 

szkoły.  

Po powrocie nauczyciele udali się na warsztaty szkoleniowe dotyczące pracy metodą 

Kniessów, podczas gdy dzieci udały się na basen, gdzie dalej się ze sobą integrowały. 



 

 

 



 

 

 

 

Po zajęciach na basenie i po szkoleniu odbyło się spotkanie gości z przedstawicielami 

Rady Pedagogicznej naszej szkoły, podczas którego mieliśmy okazję podzielić się 

doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi wielu aspektów edukacji. 

W czwartek dzieci brały udział w zajęciach otwartych przygotowanych przez naszych 

nauczycieli, podczas gdy nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu, na którym omówione 

zostały sposoby promowania projektu w lokalnych mediach, organizacja kącika 



Erasmus+. Szkoły partnerskie wymieniły się doświadczeniami oraz omówiły sposoby 

implementacji zadań projektowych po wizycie w Wielkiej Brytanii.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Następnie wszyscy uczestnicy projektu udali się na zajęcia na Uniwersytecie Śląskim 

na Wydziale Fizyki, gdzie odbył się wykład na temat wibracji dźwięku, po którym 

odbyły się bardzo ciekawe eksperymenty. 

W piątek odbyło się ostatnie spotkanie projektowe, podczas którego omówiono 

przebieg wizyty zwracając szczególną uwagę na zaangażowanie dzieci we wszystkie 

aktywności. Nasi goście otrzymali upominki oraz zaświadczenia. Potem niestety 

trzeba się już było pożegnać. Było nam bardzo miło gościć naszych partnerów. 

 

 


