
Nauczyciele z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeźnicy  

na szkoleniu językowym na Mal-
cie 

 
W ramach programu PO-

WER SE 6 nauczycieli naszego 

gimnazjum uczestniczyło w kursie 

językowym w szkole językowej 

Executive Training Institute w St. 

Julian’s na Malcie. Celem całego 

projektu jest podnoszenie umiejęt-

ności i kwalifikacji kadry w zakre-

sie języka angielskiego i korzysta-

nia z nowoczesnych technologii IT,  

nawiązanie kontaktów, które w 

przyszłości pozwolą na rozwijanie 

współpracy międzynarodowej, co 

w efekcie przyczyni się do podnie-

sienia jakości pracy szkoły oraz 

zwiększenia wymiaru europejskie-

go placówki. 

Nr 5/2017 

“Granice mojego języka są granicami mojego 
świata.” – Ludwig Wittgenstein  

“Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.”‒  
Charlemagne  

05.07.2017 r. 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
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Kurs zapewnił nam rozwój umie-

jętności językowych i komunikacyjnych 

poprzez stałą komunikację w języku an-

gielskim podczas zajęć, a także współpra-

cę w grupie międzynarodowej z innymi 

uczestnikami kursu. 



 Tygodniowy kurs językowy na Malcie oferowany przez ETI MALTA jest idealny 
dla osób, które pragną rozwinąć swoje kompetencje w zakresie języka angiel-
skiego, szczególnie komunikację i odbiór informacji słuchanych w tym języku. 

Przed wyjazdem uczestnicy musieli rozwiązać test poziomujący on-line, który 
pozwolił na zakwalifikowanie ich do odpowiedniej dla ich indywidualnego po-
ziomu grupy językowej. 

 

            UCZESTNICY KURSU JĘZYKA  

ANGIELSKIEGO:  

 

 

Beata Adamus (geografia), Agata Frą-
czek (matematyka), Joanna Hyrlicka 
(fizyka), Anna Knapik (matematyka), 
Marzena Woźniak (język polski), Ze-
non Piotrowski (historia) 
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CELE KURSU: 

 Trening językowy ze szczególnym 
uwzględnieniem wymowy i płynności. 

 Ćwiczenie praktycznych umiejętności ko-
munikacyjnych takich jak słuchanie i mó-
wienie. 

 Poznanie wielokulturowego kontekstu 
dziedzictwa Malty. 



  

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczo-

nych lektorów z wykorzystaniem metod aktywizujących i nowoczesnych na-

rzędzi internetowych. Nasi trenerzy byli doskonale przygotowani, impono-

wali wiedzą, zarażali nas entuzjazmem i kreatywnością. Okazją do rozwija-

nia umiejętności językowych były także przerwy między zajęciami, podczas 

których mogliśmy komunikować się w języku angielskim z innymi uczestni-

kami kursów, którzy przyjechali tutaj z różnych regionów świata. Międzyna-

rodowe środowisko kursantów wymusiło na nas konieczność porozumiewa-

nia się wyłącznie po angielsku, a wiadomo, że nauka języka w scenerii wa-

kacyjnej, w świetnej atmosferze przychodzi o wiele łatwiej. 
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 Nasz  pobyt na Malcie 

okazał się bardzo kształ-

cący nie tylko z powodu 

uczestnictwa w szkoleniu. 

Po zajęciach  mieliśmy 

możliwość dużo zobaczyć 

i poznać niezwykle cieka-

wą historię, tradycje i zwyczaje, lokalną sztukę oraz 

kulturę tego śródziemnomorskiego kraju. Malta jest 

krajem niewielkim, ale zaskakuje bogactwem za-

bytków i pięknem przyrody.  Zwiedziliśmy Błękit-

ną Lagunę, Medinę, Vallettę oraz wyspę Gozo. 
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NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK, A NAUCZYCIEL 
NIE SAMYM UCZENIEM SIĘ I NAUCZANIEM... 

Podsumowując, 

podróże są najlepszym 

bodźcem twórczości. 

Okoliczności przyrody, 

gościnność Maltańczy-

ków i walor edukacyjny 

wyjazdu sprawił, że na-

sze wspomnienia są bez-

cenne, a wrażenia – nie-

zapomniane. 


