
  Po feriach wypoczęci i peł-
ni zapału nauczyciele ze zdwojo-
ną energią zabrali się nie tylko za 
nauczanie młodzieży, ale i za wła-
sny rozwój, rozpoczynając kursy 
języka obcego w ramach We-
wnątrzszkonego Doskonalenia 
Nauczycieli. W kursach biorą 
udział zarówno uczestnicy projek-
tu KADRA Z KLASĄ, jak i inni na-
uczyciele ZSP w Brzeźnicy pra-
gnący podnieść swoje kompeten-
cje w zakresie posługiwania się 
językiem obcym.  Większość nau-
czycieli wybrała język angielski— 
Lingua Franca naszych czasów, a 
Pani Dyrektor Zespołu uczy się 
języka niemieckiego przed plano-
wanym kursem dla kadry zarzą-
dzającej oświatą w Niemczech. 

 Nauczyciele mieli okazję po-
czuć się znowu jak uczniowie, gdyż 
kurs rozpoczął się od testu pozio-
mująego, po którym zostali podzie-
leni na dwie grupy pod względem 
stopnia zaawansowania. 

 Nauka języka od-
bywa się metodą bezpo-
średnią (DIRECT MET-
HOD) opartą głównie na 
ćwiczeniach praktycznych 
w mówieniu i słuchaniu. 
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przed planowanymi mobilnościami 

zagranicznymi 

12.03.2017 r. 
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Zaraz po zakończeniu roku szkolne-
go cztery nauczycielki języka an-
gielskiego rozpoczną kurs dokształ-
cający w zakresie metodyki naucza-
nia tego przedmiotu oraz stosowa-
nia narzędzi CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) na 
lekcjach. Kurs Creative Methodo-
logy odbędzie się w szkole Oxford 
House College w Londynie. Oprócz 
klasycznych zajęć z metodologii, 
kurs obejmuje też obserwacje zajęć 
prowadzonych przez doświadczo-
nych native speakerów. Wartością 
dodaną mobilności jest możliwość 
wymiany doświadczeń pedagogicz-
nych w międzynarodowym środowi-
sku nauczycielskim oraz obcowanie 
z kulturą anglosaską i obserwowa-
nie codzienności na Wyspach Bry-
tyjskich. 

Te piękne widoki będą mogli podziwiać nauczyciele jadący na kursy językowe i informatyczne na Malcie, ale do-
piero po zakończonych kilkugodzinnych zajęciach. Obecnie uczestnicy projektu intensywnie szlifują język angiel-
ski, a na potrzeby kursu mu-
sieli wypełnić ankietę potrzeb 
szkoleniowych on-line 
(uczestnicy warsztatów infor-
matycznych) oraz test pozio-
mujący (uczestnicy kursu ję-
zykowego).  

 

Przykładowy program warsz-
tatów informatycznych za-
mieszczony obok. 

 

Kursy informatyczne  i nauka języka angielskiego  
na Malcie 

ul. A. Gorczyńskiego 1 

34-114 Brzeźnica 

Zespół Szkolno -
Przedszkolny w Brzeźnicy  

Tel.: +48 338792745 

Faks: +48 338792745 

E-mail: sekretariat@zspbrzeznica.pl 

Kadra z Klasą 

Jesteśmy w sieci! 

.zspbrzeznica.pl 

Szkolenia metodyczne z języka angielskiego 
w Londynie 

 


