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Udział w Projekcie miał na celu:

▪ nabycie nowych umiejętności zawodowych,

▪ wzrost kompetencji językowych,

▪ wzrost umiejętności współpracy w zespole 
międzynarodowym,

▪ zwiększenie świadomości międzykulturowej, 
wartości europejskich takich jak tolerancja i 
równouprawnienie,

▪ wzrost prestiżu szkoły w regionie i 
współpracy ze środowiskiem branżowym,

▪ zwiększenie europejskiego wymiaru ZSGH. 



Udział w kursie języka angielskiego 

dyrektor szkoły Wiesławy Bromber oraz nauczyciela matematyki 

i przedmiotów zawodowych Marcina Krystkiewicza

14.11.2021 do 28.11.2021 mobilność podczas kursu języka angielskiego: 

Fluency & English Language Development for Teachers w szkole ETI w 

St.Julian’s na Malcie. 



Wyjazdy tego typu to nie tylko codzienne 

uczestnictwo w zajęciach, które rozwijały naszą 

praktyczną znajomość języka: mówienia i 

słuchania, to również możliwość poznania 

nauczycieli i kadry zarządzającej 

z innych krajów. 



Mogliśmy poznać metody aktywizujące, 

podnieść kompetencje języka angielskiego oraz 

pogłębiać wiedzę  w bliskim kontakcie z 

lektorem. 



Podczas przerw wymienialiśmy się 

doświadczeniami również z uczestnikami kursu 

w innych grupach



Uczestnictwo w kursie to nie tylko nauka, ale również 

zwiedzanie wyspy, gdzie mogliśmy wykorzystać w 

praktyce znajomość języka



Oraz korzystanie z pięknej słonecznej listopadowej 

pogody, przy zwiedzaniu Golden Bay, Mdiny, czy 

maltańskiego trójmiasta.



Również mogliśmy podziwiać takie widoki



▪ Udział w kursie podniósł naszą samoocenę oraz 

pozwolił nabrać pewności siebie, poznać grupę 

nauczycieli pochodzących z różnych kultur (Niemcy, 

Hiszpania) oraz nabyć motywację i chęć do 

podejmowania nowych wyzwań w pracy nauczyciela, 

również dzięki pobytom w atrakcyjnych miejscach.

▪ Podnieśliśmy swój poziom języka angielskiego, 

poznaliśmy kulturę maltańską

▪ Kurs języka angielskiego ETI w St.Julian’s na Malcie 

jak najbardziej możemy polecić w poszerzaniu kariery 

zawodowej kadry zarządzającej oraz nauczycieli 

przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych.



Po ukończonym kursie otrzymaliśmy certyfikat ukończenia  

kursu języka angielskiego: Fluency & English Language 

Development for Teachers w szkole ETI w St.Julian’s na 

Malcie.


