Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7
w Tychach – to program edukacyjny dla nauczycieli pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje
w zakresie języka angielskiego, realizowany w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019
w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus +.
Uczestnikami szkolenia byli: dyrektor J. Żebrowska, E. Jabłońska – Skurzok, D. Pardon,
W. Gałka, A. Kruber – Korda, W. Kiełb, M. Rakowska, R. Ferdek – Barucha, K. Kuć, R. Soczówka,
E. Szczepańska, M. Grylewicz, K. Kowalska, A. Tuchowska i wicedyrektor A. Gniewek.
Piętnaścioro nauczycieli, którzy do 31.10.2018r. zgłosiło swój akces, wyjeżdżało w dwu – lub
trzyosobowych zespołach w okresie od 24.03. do 28.07.2019 r.
Kurs odbywał się na Malcie w Szkole Językowej Domain Academy w miejscowości Mosta.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w formie panelowej i ćwiczeń w dwuzmianowym
systemie: 4 godziny lekcyjne do południa i 2 godziny po lunchu. W ciągu dwóch tygodni każdy
z uczestników zrealizował 60 godzin i, po pisemnym egzaminie końcowym, otrzymał certyfikat
wraz ze świadectwem opisowym dotyczącym nabytych umiejętności w zakresie rozumienia,
mówienia i pisania w języku angielskim. Zajęcia dla każdej z grup prowadzili angielscy, maltańscy
i włoscy nauczyciele: Amanda Vassallo, Cecil H. Jones, Ray Pizzuto and Jean Fonkem.
Szkolenie to miało aspekt nie tylko dydaktyczny, ale też poznawczy. Po godzinie 15.00
w dni powszednie oraz w weekend nauczyciele mogli zwiedzać wybrane przez siebie atrakcje
turystyczne: miasta, zabytkowe obiekty, sanktuaria, muzea – całe oryginalne bogactwo tej
niezwykłej śródziemnomorskiej wyspy. Ów turystyczny element pobytu także miał edukacyjny
charakter – pozwalał naszym nauczycielom nie tylko poznawać nowe miejsca i ich historię, ale
również dawał możliwości wykazania się sprawnym i skutecznym posługiwaniem się
angielszczyzną. Także w miejscu zakwaterowania uczestnicy byli zobligowani rozmawiać
z Gospodynią – którą była Ana Caruana – wyłącznie w języku angielskim, co było świetną formą
ćwiczeń potocznej odmiany języka.
Wszyscy uczestnicy byli niezmiernie usatysfakcjonowani projektem w każdym jego
aspekcie: organizacyjnym, szkoleniowym i turystycznym. Poznanie niezwykłych miejsc, historii,
kuchni i obyczajów Malty oraz zdobycie i weryfikacja językowych umiejętności, były dla każdego
z uczestników szkolenia wspaniałą i niezapomnianą przygodą!

