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Uczestnicy (państwa): 
 
Chorwacja (3 nauczycieli) 
Francja (3 nauczycielki) 
Hiszpania (4 nauczycielie oraz uczniowie) 
Irlandia Północna (5 nauczycieli) 
Łotwa ( 4nauczycieli i uczniowie) 
Polska (2 nauczycielki) 
Portugalia (3 nauczycieli) 
Włochy 
   
Uczestnicy z Polski: 
 
Marzena Kaszyńska 
Aleksandra Neumann 
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Dzień pierwszy 14.05.2017r. 
 
       Wieczorem w hotelu przybyłych gości powitała koordynator włoskiej mobilności pani 
Monica Carmen Mariti. Następnie nauczyciele z partnerskich szkół udali się wspólnie na 
kolację do restauracji w centrum miasta Lukka. 
 
Dzień drugi 15.05.2017r. 
 
       Uczestnicy mobilności spotkali się w szkole "Chelini" w mieście Lukka. Na powitanie 
koordynatorom z poszczególnych krajów wręczono flagi państwowe, następnie 
gospodarze (nauczyciele i uczniowie) oraz goście przeszli na plac szkolny, gdzie 
odtańczono powitalny taniec "Welcome Flash mob". Przybyłych gości powitał dyrektor 
szkoły pan Giovanni Testa, który przedstawił kilka informacji o szkole i realizowanym 
projekcie. Miłe słowa do przybyłych gości skierowała pani z urzędu oświaty. 
       Uczniowie i nauczyciele przeszli do auli, w której odbyły się zajęcia integrujące 
uczestników mobilności. Następnie w małych grupach zostaliśmy oprowadzeni przez 
uczniów po włoskiej szkole. 
       Po przerwie kawowej spotkaliśmy się w auli, gdzie odbyła się pierwsza część 
prezentacji przygotowanych przez szkoły pt. "Szkoła dawniej, dziś i w przyszłości". Wraz z 
uczniami udaliśmy się na lunch do szkoły podtstawowej "Donatelli". Po posiłku 
przewieziono nas do centrum miasta Lukka na "Orienteering activities". Otrzymaliśmy 
mapy zabytkowej części miasta z zaznaczonymi punktami. Nasze zadanie polegało na 
odnalezieniu zabytków i zrobieniu fotografii według wskazówek umieszczonych na mapie. 
Zmęczeni lecz w dobrym nastroju wróciliśmy do hotelu, gdzie odbyło się spotkanie 
koordynatorów. Po wyczerpującym dniu udaliśmy się na kolację do Pizzeria Focacceria 
Fabio. 
 
Wtorek 16.05.2017r. 
 
       W tym dniu nauczyciele ze szkoły "Donatelli", prezentowali wkorzystywany przez 
siebie na lekcjach matematyki sprzęt ICT: tablety, tablice interaktywe itp. oraz programy 
multimedialne, ćwiczenia z zastosowaniem zasobów smart notebook. Zajęcia miały formę 
wykładu połączonego z warsztatami, na których wykorzstaliśmy wypracowane przez 
włoskich nauczycieli ćwiczenia, gry matematyczne, quizy. 
       Popołudnie i wieczór nauczyciele mieli czas wolny od zajęć, mogli zorganizować ten 
czas we własnym zakresie. Wspólnie z nauczycielami z Chorwacji oraz Łotwy spędziliśmy 
czas nad Morzem Tyreńskim oraz w Pizie. Dopisała pogoda, więc był to czas 
upragnionego relaksu. 
 
Środa 17.05.2017r. 
 
       Po śniadaniu w hotelu udaliśmy się na warsztaty do szkoły "Donatelli". Tego dnia 
zajęcia dotyczyły kodowania i prostego programowania. Zaprezentowano nam roboty, 
które są na wyposażeniu szkoły oraz różne sposoby ich programowania. Nauczyciele 
prowadzący warsztaty przedstawili zalety stosowania tego typu ćwiczeń na lekcjach 
matematyki. Po przerwie kawowej nauczyciele samodzielnie wykonywali ćwiczenia z 
robotyki. 
       Po lunchu wszyscy uczestnicy mobilności zostali podzieleni na trzy grupy. Kolejno 
uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych, wypiekaniu pizzy, którą następnie 
skonsumowaliśmy. Pod okiem nauczycieli przedmiotów artystycznych rzeźbiliśmy w glinie 
następnie uczestniczyliśmy w lekcji śpiewu prowadzonej przez sopranistkę z lokalnej 



opery panią Silvanę Froli, na pianinie grał nauczyciel z goszczącej nas szkoły pan Marco 
Tomei. 
       Po wyczerpującym dniu udaliśmy się na kolację do restauracji "Blueberry", gdzie 
przygotowano dla nas niespodziankę w postaci "karaoke". Wszyscy świetnie bawili się 
przy włoskiej muzyce. 
 
Czwartek 18.05.2017r. 
 
       Po śniadaniu udaliśmy się spacerem do centrum miasta Lukka na spotkanie z 
koordynatorem Uibi–Digital learning San Micheletto, gdzie zaprezentowano nam 
powstającą, nowoczesną, doskonale wyposażoną w sprzęt ICT uczelnię. 
       Następnie zabytowymi uliczkami miasta udaliśmy się na spotkanie z majorem Palazzo 
Orsetti panem  Alessandro Tambellini. Major serdecznie przywitał wszystkich uczestników 
mobilności. Oprowadził nas po zabytkowym budynku, pokazał swój gabinet, w którym 
podejmuje decyzje dotyczące miasta. Na koniec spotkania wręczył koordynatorom z 
poszczgólnych państw pamiątkowe książki o mieście jego kulturze i historii. 
Po lunchu w restauracji "Gigi" mieliśmy czas wolny, w którym mogliśmy kupić pamiątki 
oraz zjeść pyszne lody włoskie ;). 
       Po południu udaliśmy się do St. Andrea Church na przygotowany specjalnie dla 
uczestników moblilności  Erasmus+ koncert "Around Puccini". Z wielką przyjemnością 
wysłuchaliśmy muzyki Giacomo Pucciniego oraz innych słynnych kompozytorów 
związanych z miastem Lukka w wykonaniu: Silvana Froli (sopran), Sara Tomei (flet 
poprzeczny), Arody Garcia (gitara) oraz Marco Tomei (fortepian). Na zakończenie koncertu 
cała społeczność Erasmus+ wraz z artystami zaśpiewała "O Sole mio!". Po tym 
wspaniałym przeżyciu kulturalnym udaliśmy się na kolację do restauracji "Osteria 
Miranda", gdzie odbyła się kolejna uczta, tym razem dla podniebienia. 
 
Piątek 19.05.2017r. 
  
       W tym dniu od rana przebywaliśmy w "Chelini " school, gdzie odbyła się druga część 
prezentacji "Szkoła dawniej, dziś i w przyszłości". Prezentacje przygotowane przez szkoły 
były bardzo ciekawe i różnorodne,  żywiołowo przyjmowane i nagradzane brawami. 
Uczniowie uczestniczący w mobilności opowiedzieli o tym, jak spędzali czas w ciągu 
całego tygodnia oraz zaprezentowali efekty swojej pracy. 
       Po południu zostaliśmy zaproszeni do "Chelini" school na przepiękny koncert szkolnej 
orkiestry. Uczetnikom mobilności wręczono certyfikaty. Wykonano pamiątkowe zdjęcia. 
       Następnie dbyła się międzynarodowa klolacja, na której wszyscy uczestnicy 
częstowali  przygotowanymi przez siebie potrawami (charakterystycznymi dla danego 
kraju). W kolacji uczestniczyli nauczyciele z rodzinami, uczniowie i ich rodzice oraz 
zaproszeni goście. 
 
Sobota 20.05.2017r. 
 
       Intensywny tydzień dobiegł końca z bagażem nowych doświadczeń i zdobytą wiedzą 
uczestnicy mobilności wyruszyli do domów. 
  
                                                                                 Aleksandra Neumann 


