
 

Sprawozdanie z mobilności realizowanej w ramach projektu KA101- mobilność kadry edukacji szkolnej  

pod tytułem: " Doskonalenie językowe i kulturowe kadry nauczycielskiej i administracyjnej drogą do podniesienia 

jakości pracy szkoły 

Nauczyciel: Edyta Imos 

Kraj mobilności: Malta 

Tytuł szkolenia/kursu, język szkolenia:  English Language Developement [specjalistyczny – angielski język ogólny dla 

nauczycieli i kadry szkolnej] 

Data: 21 listopada - 02 grudnia 2022  

W dniach 21.11 – 02.12 2022 r. brałam udział w dwutygodniowym kursie językowym dla nauczycieli 

chcących doskonalić poziom znajomości języka angielskiego w ramach projektu Erasmus+ ‘’Mobilność 

Kadry edukacji szkolnej’’. Szkolenie zostało przeprowadzone przez szkołę językową Link School of English 

mieszczącą się w Swieqi na Malcie. Uczestniczyłam w kursie ogólnym, obejmującym 30 godzin lekcji. 

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Kurs poprzedzony był testem diagnozującym moje 

umiejętności w zakresie języka angielskiego i na tej podstawie zostałam zakwalifikowana do odpowiedniej 

grupy. Zajęcia obejmowały naukę gramatyki, aktywność mówienia, słuchania, pisania i czytania, 

poznawanie kultury innych krajów świata. Uczestnikami były bowiem osoby w różnym wieku z Brazylii, 

Kolumbii, Turcji, Japonii, Malezji, Chin i Korei.  

 



 

Skład grupy sprawił, że wszyscy uczestnicy porozumiewali się ze sobą wyłącznie w języku angielskim, 

również w przerwach między zajęciami, co dodatkowo stwarzało możliwość podnoszenia kompetencji 

językowych. Wymiana poglądów w języku angielskim na różne tematy pozwoliła poznać różnice kulturowe 

w poszczególnych krajach. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, prowadzący dokładali wszelkich 

starań, by były atrakcyjne i na wysokim poziomie merytorycznym. Podczas zajęć nauczyciele stosowali 

aktywizujące metody pracy oraz korzystali z multimediów. Ćwiczone były wszystkie sprawności językowe z 

akcentem na mówienie i rozumienie ze słuchu. Często stosowano pracę w parach lub w grupach. 

Prowadzący wykazywali się wysokim poziomem wiedzy i kultury, za pomocą ciekawych metod wyposażyli 

uczestników w szereg nowych umiejętności językowych. 

 



 

 

 

Po zakończeniu kursu otrzymałam certyfikat językowy na poziomie B1.  

 

Kurs pozwolił rozwinąć moje umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

komunikacyjnych. Dzięki pracy w zespole międzynarodowym poszerzyłam kompetencje i umiejętności w 

zakresie prezentowania treści na forum oraz prowadzenia dyskusji w języku angielskim.  Uczestnictwo w 

kursie było doskonałą okazją do przełamywania bariery językowej w kontaktach interpersonalnych. Nabyte 



podczas kursu umiejętności mogłam ćwiczyć w praktyce w środowisku oraz społeczności anglojęzycznej 

podczas poznawania Malty. Zwiedziłam szereg pięknych miasteczek Malty i przylegające wyspy. 

Uczestnictwo w mobilności było również okazją do poznania kultury i historii Malty, zachowań 

mieszkańców, wyjątkowej architektury i zjawisk przyrodniczych.  

 

 



 

 

Udział w projekcie z całą pewnością wpłynął na mój rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy a zdobyte 

umiejętności podniosą jakość mojej pracy. Nowe umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia 

jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 45 w Krakowie. 

 

 

Edyta Imos 


