
SPRAWOZDANIE Z KURSU  INFORMATYCZNO – JĘZYKOWEGO 

W DUBLINIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + 

MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ 

Kurs został zorganizowany  w dniach 23.07 -03.08.2018  roku dla nauczycieli 

j. angielskiego z wielu państw – członków Unii Europejskiej. Kursy organizowane 

przez Program  Erasmus  + przeznaczone są dla nauczycieli języków obcych, którzy 

chcą zaktualizować i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje 

językowe. Podczas kursu „ ICT in Teaching” mogłam zapoznać się z najnowszymi 

aplikacjami oraz narzędziami internetowymi,  wykorzystywanymi w edukacji, w tym 

do nauczania języka angielskiego jako języka obcego.  Zajęcia były prowadzone przez 

znakomitych, doświadczonych wykładowców z Uniwersytetu Trinity  College 

w Dublinie. Kurs odbywał się w grupie 16 osobowej w formie warsztatów 

z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków multimedialnych.  Szkolenie 

obejmowało zarówno zajęcia z ICT, jak również elementy Blended Learning ( łączenie 

tradycyjnej formy nauczania z wykorzystaniem nowoczesnej technologii) oraz  

Content and Language Integrated Learning (zintegrowane przedmiotowo nauczanie 

językowe) . 

Zebrane doświadczenia z pobytu w Irlandii staram się przekazać zarówno 

nauczycielom poprzez propagowanie programu Erasmus + Mobilność Szkolnej Kadry 

Edukacyjnej, jak i uczniom, wykorzystując na lekcjach nowe narzędzia i aplikacje 

internetowe, filmy i materiały zgromadzone w czasie kursu, co zachęca moich 

uczniów do pogłębiania wiedzy na temat kultury i zwyczajów panujących w krajach 

anglojęzycznych i znacząco wpłynęło na większą motywację uczniów  do nauki 

języka angielskiego.  

Kurs w Dublinie miał bardzo duży  wpływ na mój rozwój osobisty i zawodowy: 

- zachęcił mnie do bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania 

- zwiększył moją wiedzę nt. nowych metod nauczania z wykorzystaniem ICT 



- zachęcił mnie do zapoznawania się w szerszym zakresie z najnowszymi badaniami 

z zakresu nauczania j. angielskiego  

- wpłynął na poprawę moich kompetencji językowych 

- zachęcił mnie do udziału w innych działaniach programów Unii Europejskiej  

- zmotywował do dalszego rozwoju zawodowego 

- pomógł zwiększyć wymiar europejski w pracy mojej szkoły  

- umożliwił współpracę i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami z Unii 

Europejskiej 

-umożliwił szerzenie dobrych praktyk 

 

Kurs  informatyczno – językowy  był  wspaniałym doświadczeniem. Zarówno 

zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle interesująca 

forma szkolenia pozwalają na doskonałą ocenę kursu. Wyjazd na zagraniczny kurs 

stanowi dla mnie wielką motywację do podejmowania nowych wyzwań w pracy 

z młodzieżą, poszukiwania nowych metod  i narzędzi pracy oraz  zachęca do stałego 

rozwoju zawodowego oraz poszerzania własnych kompetencji. 

 

 

 

          Ewelina Lis 


