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Urszula 
Wyczekany kurs języka angielskiego w otoczeniu native speakerów i

ludzi z całej Europy. W mojej grupie była Francuzka i Włosi - dyskusje na
zajęciach były naprawdę żywiołowe! Omawialiśmy tematy przydatne w
codziennym życiu: wyjazd na wakacje, czas wolny, wizyta w restauracji,

systemy edukacyjne w naszych krajach, umawianie spotkania
biznesowego, poszukiwanie pracy, reklama, przemieszczanie się po
mieście, plany na przyszłość i relacje z przeszłości. Nabyte świeżo

umiejętności wykorzystywałam w moich podróżach po Malcie:
zwiedzanie stolicy - Valetty i starego miasta Mdiny - z

angielskojęzycznym przewodnikiem, wizyta w akwarium i poznanie
podwodnej flory i fauny, zakupy na targu rybnym w Marsaxlokk...
Wyjazd na Maltę to jedna z ciekawszych przygód w moim życiu.
Poznałam wspaniałych ludzi z różnych krajów, z którymi mogłam

porozumieć się po angielsku, nawiązałam nowe znajomości, a przy tym
byłam w pięknych krajobrazowo i ciekawych historycznie miejscach.



agata 
Poniedziałek - piątek to intensywne szkolenie od 9.00 do 14.30 z przerwą na

lunch. Grupa składała się z 10 studentów różnych narodowości. Polacy, Francuzi i
Włosi. Naszą prowadzącą była bardzo dynamiczna i wesoła Maltanka -Theresa.
W tygodniu, po zajęciach, mieliśmy 3 wycieczki fakultatywne z profesjonalnym
przewodnikiem. Cieszyłam się, że przewodnik Mario mówił bardzo wyraźnie po
angielsku. Mogłam dużo zrozumieć i dowiedzieć się o historii Valletty, Mdiny czy
Rabatu. Sobotnia, całodniowa wycieczka na wyspę Gozo to rarytas jakich mało.
Gozo to mityczna wyspa Calypso i oaza spokoju. Piękne widoki, historia wkoło

nas i Blue Lagun z boską, krystalicznie niebieska wodą.
Następny tydzień - nauka języka. Dużo mówienia, oj bardzo dużo. Ciekawe

tematy min. język biznesowy, hotel reservations, travel plans, school, education i
oczywiście gramatyka ( co bardzo mnie cieszyło).

Po tym wyjeździe jestem bogatsza o wiedzę językową, moje umiejętności
kontaktu z innymi w języku angielskim są nieporównywalnie lepsze. Moja

znajomość historii Malty jest zdecydowanie większa a to co widziałam zostanie
w mojej duszy na zawsze.
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Nasza szkoła aktywnie działa w sieci współpracy Erasmus+.
W październiku 2021 przyjęliśmy trzy nauczycielki z partnerskiej szkoły - we

Francji, Lycée Valentine Labbe - La Madeleine : Ann, Leilę and Emeline!  Panie uczą
ekonomii, biotechnologii oraz wiedzy o społeczeństwie i przyjechały do naszej

szkoły na job shadowing w ramach projektu Erasmus+, by wymienić dobre
praktyki w następujących obszarach:

* sposoby troszczenia się o dobre samopoczucie uczniów w szkole
* sposoby radzenia sobie z absencją uczniów i ich zniechęceniem do nauki

* dekoracje w szkole i strefy relaksu
* oferta zajęć pozalekcyjnych (klubów i kółek)

* opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami
* projekty międzynarodowe

* plan zajęć uczniów, grafik nauczycieli, polski system edukacji, ocenianie
Dwóch naszych nauczycieli wyjechało  na job shadowing do ich szkoły we

wrześniu 2023.
 



kasia 
Wyobraźcie sobie że Adrian nauczył nas wszystkich dźwięków, które są w języku

angielskim, samemu nie wydając przy tym  żadnego dźwięku ! Właściwie , to
Adrian niczego nas nie nauczył. Wszystkiego nauczyliśmy się sami, prowadzeni

przez niego. 
Przez te dwa tygodnie Adrian poznał osobiście każdego z nas i z każdym z nas

się zaprzyjaźnił, na koniec przytulając nas jak nasz tata. 
Każdy komponent jego kursu był celowy i przemyślany, nie było ani jednej

zmarnowanej sekundy. Powtórzyliśmy nawet  i utrwaliliśmy to, co najważniejsze, 
 zaplanowaliśmy z jego pomocą  wdrożenie Sound Foundations w naszych

szkołach oraz firmach. Festiwal Wierszy i Festiwal Opowiadanych Historii pomógł
nam sie zaprzyjaźnić i przeniósł nas w niezwykłe, głębokie klimaty. Nauczyliśmy
się, że nie istnieje  takie coś jak pozytywny lub negatywny feedback - jest tylko
feedback dobrze lub źle zrobiony. Uczyliśmy się mówić sobie nawzajem prawdę

w miłości. 
Moja grupa - każdy z nas zupełnie inny, ale razem stworzyliśmy wspaniały zespół,

który zaprzyjaźnił się za sobą i już za sobą tęskni ! 
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KRZYSZTOF
W dniach od 4 do 15 lipca nasz nauczyciel biologii - dr Krzysztof

Brom uczestniczy w kursie językowym "Content & Language
Integrated Learning (CLIL) Sessions" w English Language Centre w
Brighton (UK ). W kursie tym uczestniczą inni nauczyciele z Polski

oraz z innych krajów, takich jak Czechy , Niemcy , Węgry , Hiszpania
, Szwajcaria , Finlandia , a nawet jeden nauczyciel z Birmy! Na kursie

poruszane są takie zagadnienia jak:
- Mindfulness Activities 

- Games, Warmers, Fillers & Team Building Activities 
- Evidence-based teaching 

- Presentation, Practice and Production  itd. 
To oczywiście nie wszystkie tematy, które trenowane są w trakcie trwania zajęć.

Towarzystwo jest świetne, a kurs bardzo pouczający 



ADRIAN
W Lipcu nasz nauczyciel języka polskiego  dr Adrian Mrówka wziął udział
w kursie "General English"  prowadzonym przez szkołę English Language
Centre w Brighton, na którym spotkał ludzi z wielu krajów. W jego grupie

języka angielskiego uczyli się obywatele Japonii, Korei Południowej,
Tajwanu, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Szwajcarii, Czech i Niemiec. Zajęcia

poświęcone były rozwijaniu wiedzy z zakresu gramatyki języka
angielskiego, wymowy wzorcowej oraz wymowy spotykanej w

codziennych sytuacjach komunikacyjnych (tzw. "weak forms"), obyczajowi
językowemu oraz kompetencji tworzenia krótszych wypowiedzi ("small
talk") oraz tych dłuższych ("story telling"). Zajęcia prowadzone były w
sposób urozmaicony, bazowały na różnych metodach dydaktycznych.
Szkoła ELC Brighton zajmuje się ponadto szerzeniem wiedzy na temat
Wielkiej Brytanii, jej kultury i historii, organizując wyjazdy do różnych

ważnych miast, takich jak np. Oxford  lub Windsor .



justyna
Pod koniec lipca  zakończył się kurs
English Development for Teacher w

Cambridge, w którym brała udział nasza
psycholog Justyna Jopek. Był to bardzo

intensywny i wymagający czas pod
względem nauki języka, ale też czysta

praktyka wychodzenia poza własną
strefę komfortu. High flight!

P. S. Pani Jopek wykazała się wszelako
pojętą kreatywnością, wygrywając

konkurs fotograficzny organizowany
przez BTA (Bell Teacher Academy) 😂



renata i krzysztof
W dniach od 19 do 23 września nasi nauczyciele - Renata Bartoś
oraz Krzysztof Brom biorą udział w międzynarodowej wymianie

w szkole Lycée Valentine Labbé w La Madeleine obok Lille
(północno-wschodnia część Francji ).

Szkoła ta stanowi zespół łączący szkołę ogólnokształcącą ,
szkołę kształcącą zawodowo  oraz szkołę licencjacką, na

której studenci mogą realizować przedmioty typowo
uniwersyteckie, głównie z zakresu biotechnologii ,

mikrobiologii , inżynierii genetycznej i ochrony zdrowia .
Nasi nauczyciele do tej pory brali udział w zajęciach z języka

angielskiego, biologii, zajęciach laboratoryjnych oraz w
zajęciach z zakresu socjologii. Dodatkowo zapoznali się ze

sposobem funkcjonowania szkół francuskich oraz z
obecnymi tam rozwiązaniami. Wszystko odbywa się w

świetnych nastrojach i w doborowym towarzystwie😁
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