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Współczesna szkoła wymaga od nauczycieli niezależnie od stażu pracy ciągłego kształcenia 

się i doskonalenia swoich umiejętności. Udział w Europejskim Programie Erasmus+ 

umożliwił mi oraz innym nauczycielom naszej szkoły doskonalenie zawodowe poza 

granicami kraju. W październiku 2017 roku odbyłam dwutygodniowy kurs metodyczno-

językowy dla nauczycieli „Methodology Revisited, Revitalised and Re-energised” w ramach 

akcji KA1-Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. Kurs odbywał 

się w szkole językowej Executive Training Institute na Malcie w miejscowości St. Julians, 

która poza centrum językowym jest również potężnym centrum turystycznym i 

rozrywkowym. Malta to malutka wyspa położona na Morzu Śródziemnym, ale bogata w 

przepiękną architekturę i wspaniałe krajobrazy. 

Szkoła ETI jest ogromna i ma bardzo dobre zaplecze metodyczne. Realizuje wiele kursów dla 

nauczycieli w ramach programu Erasmus + ale także kształci młodzież i dorosłych z całej 

Europy - wszystkich tych, którzy chcieliby uczyć się języka angielskiego w pięknym i 

słonecznym klimacie. 

Celem szkolenia było rozwinięcie kompetencji językowych, odświeżenie własnego 

słownictwa, biegłości językowej, zwrócenie uwagi na praktyczną naukę języka, 

wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnej oraz poznanie kultury maltańskiej. 

Zajęcia odbywały się w czternastoosobowej grupie i miały czysto praktyczny charakter. Ten 

międzynarodowy zespół składał się z nauczycieli pochodzących z Grecji, Estonii, Niemiec, 

Białorusi, Węgier, Czech i Polski. Mieliśmy więc wyjątkową okazję do porównania metod 

nauczania, wymiany poglądów i własnych doświadczeń edukacyjnych. Kurs był świetnie 

prowadzony, przemyślany i dał mi wiele narzędzi do pracy z naszymi uczniami. Zdobyłam 

mnóstwo materiałów, linki do ciekawych i przydatnych stron internetowych  oraz cenne 

doświadczenie. Podczas zajęć nie tylko czerpaliśmy ze źródeł, jakie przedstawiała i 

udostępniała nam nasza prowadząca, Nicki, ale także dzieliłyśmy się własnymi pomysłami i 

materiałami. 

Pobyt na Malcie nie ograniczał się tylko do nauki, uczestniczyliśmy w wielu wycieczkach 

organizowanych przez szkołę, np. byliśmy na Wyspie Gozo i Comino, które wchodzą w skład 

Archipelagu Maltańskiego, a tam przepiękne Blue Grotto, The Azure Window, Blue Lagoon. 

Ponadto zwiedziliśmy Vallettę – obecną stolicę Malty, Mdinę – pierwszą stolicę, wioskę 

rybacką – Marsaxlokk, byliśmy na wieczorze maltańskim, na którym poznaliśmy kulturę i 

spróbowaliśmy kuchni maltańskiej. 

Kursy metodyczne dla nauczycieli języków obcych organizowane przez Comenius stwarzają 

wspaniałą okazję do odświeżenia swojej wiedzy, wzbogacenia słownictwa, pogłębienia 

sprawności językowych, poznania tradycji i kultury innego kraju, wymiany doświadczeń i 

nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych. Warto więc jest brać udział w takiej 

formie doskonalenia zawodowego, co gorąco polecam wszystkim nauczycielom, którzy chcą 

być mobilni, otwarci na świat i nowe doświadczenie, które przekażą swoim kolegom w pracy 

oraz uczniom. 
 

Zachęcam do skorzystania z niektórych materiałów, zdobytych na kursie: 



Learning English with songs:  

http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html 

http://lyricstraining.com/ 

http://www.lyricsgaps.com/ 

 

Mind maps: 

https://www.mindomo.com/ 

 

Subjects: 

http://www.teachitlanguages.co.uk/ 

http://www.elgweb.net/vbox_article.html 

 

In plain English: 

http://www.pbworks.com/ 

 

Using the Interactive Whiteboard: 

http://www.communication4all.co.uk/ 

http://www.iwb.org.uk/ 

http://www.teachers-direct.co.uk/resources/quiz-busters/ 

 

Using Humour for Language Learning: 

https://www.youtube.com/watch?v=QNKn5ykP9PU 
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