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Nauczyciel poznał

przydatne narzędzia na

stronie  clilstore.eu  

 (wordlink i multidict) do

pracy metodą CLIL,

poszerzył kontakty

zawodowe, udoskonalił

swój angielski, poznał

kulturę Malty.

CLIL Methodology and ICT
Tools for teachers working

with CLIL
mgr Katarzyna Budziłek-

Jurek
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mgr Patrycja Zbieranek-Pietraszczyk, ukończyła na Malcie tygodniowe szkolenie „Spice Up Your

Teaching Ideas Methodology in Practice Today 1 week”, podczas którego odświeżyła swoje

kompetencje językowe oraz metodyczne.

"Tygodniowe szkolenie na Malcie ”Spice Up your Teaching Ideas” jest wspaniałą okazją do

odświeżenia wiedzy metodologicznej z czasów studiów, wykorzystania jej w praktyce i wymiany

doświadczeń między nauczycielami języka angielskiego z różnych krajów. W mojej grupie razem

ze mną jest 10 osób: 7 osób z Polski, 1 osoba z Węgier, 1 osoba z Czech i 1 osoba z Ukrainy.

Zajęcia prowadzi rewelacyjna trenerka pochodząca z Malty o pięknym imieniu Tamsin. Pobyt tutaj

to również cudowny sposób na poznanie tutejszej historii, która kryje w sobie mieszankę wielu

ciekawych kultur; a czerwone budki telefoniczne, skrzynki pocztowe czy double - decker buses

przypominają nam o tym, że była to kiedyś kolonia korony brytyjskiej. Warto też wspomnieć o

malowniczych wąskich uliczkach z przepięknymi kolorowymi drzwiami i balkonami, które zapierają

dech w piersiach - warto się przespacerować i podziwiać je zarówno w stolicy Valetta, jak i na

Gozo. Chwila odpoczynku po zajęciach to zdecydowanie czas, który warto spędzić na zwiedzaniu

przepięknych miejsc i ….próbowaniu miejscowych smakołyków:)"

2-6.08.2021.
EXECUTIVE TRAINING

INSTITUTE MALTA



Nasza pani dyrektor, mgr Ewelina Stasik, nasz nauczyciel historii
oraz WOSu, dr Leszek Śliwiński oraz sekretarz szkoły, mgr
Izabela Zaręba-Daniel, ukończyli na Malcie dwutygodniowe
szkolenie „Fluency and English Language Development for

Educational Staff 2 weeks”, podczas którego  doskonalili swoje
kompetencje językowe. 

Fluency and English Language
Development 

2 - 13. 08.2021. EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE MALTA

"Dwutygodniowy pobyt na Malcie był okazją nie tylko do
pogłębienia znajomości języka angielskiego, ale także poznania

kultury wyspy leżącej na styku trzech kontynentów."



„CLIL IN SECONDARY
SCHOOL: PRACTICAL
ACTIVITIES FOR ALL

TEACHERS”, 
HISZPANIA, TENERYFA 

" W szkoleniu CLIL in Secondary Schools brało udział 10 osób. Trzy osoby z

Polski, dwie z Węgier i piątka z Turcji. Wszystkie zajęcia były prowadzone

na wysokim poziomie przez doskonałą w swoim fachu Petrę Mundy.

Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami metodycznymi oraz poznawaliśmy

ciekawe aktywności, które będziemy wykorzystywać na własnych lekcjach,

nie tylko tych CLIL-owych. Udział w kursie pozwoli nam wszystkim

wzbogacić własny warsztat pracy, bardziej się otworzyć na ucznia i jego

potrzeby, ale także zadbać o to, by maksymalnie wykorzystać możliwości,

jakie oferuje nowoczesna metodyka. Po odebraniu certyfikatów, zanim się

że sobą pożegnaliśmy, odbyła się jeszcze bardzo pouczająca i ciekawa

wycieczka do Parku Narodowego Teide."

mgr Renata Bartoś
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 2 Week: Intensive English
Course and CLIL for Teachers

EUROPASS TEACHER
ACADEMY

Dublin, Ireland 

Nasze dwie nauczycielki: nauczycielka matematyki, mgr Michalina Malinowska
oraz nauczycielka języka hiszpańskiego, mgr Katarzyna Krzemińska , ukończyły  

w Dublinie dwutygodniowe szkolenie „2 Week: Intensive English Course and
CLIL for Teachers”, podczas którego udoskonaliły swoje kompetencje
językowe oraz poznały założenia metody zintegrowanego kształcenia

przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści
z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL

jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki
języków obcych i różnorodności językowej. 
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ERASMUS+ PLUS
ENHANCED ENGLISH
SKILLS (C1,C2)
Inlingua Edinburgh, Szkocja

9 - 20. 08.2021. 

Nauczyciel języka angielskiego, 
mgr Katarzyna Baca, ukończyła

dwutygodniowe, intensywne
szkolenie językowe w szkole

językowej w Edynburgu, podczas
którego uaktualniła swój angielski

oraz zapoznała się 
z kulturą Szkocji.  



Podsumowanie:
Dzięki dofinansowaniu w ramach 

programu Erasmus+, w wakacje 2021, 
9 pracowników IX Liceum Ogólnokształcącego 

im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu wzięło udział w
zagranicznych szkoleniach metodycznych i językowych. 

Dziękujemy za uwagę!


