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Warszawa, 2.09.2019r.  

RELACJA Z MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH  

zrealizowanych w ramach projektu 

„ENGLISH IS EASY, CZYLI EDUKATORZY W DZIAŁANIU” 

o numerze [2018-1-PL01-KA104-049412] w ramach projektu  

„Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”  

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja dorosłych 

 

Mobilności w ramach projektu zostały zrealizowane w okresie letnim, lipiec – sierpień 2019r.  

Dwutygodniowe kursy języka angielskiego w ramach programu „English is easy czyli 

Edukatorzy w działaniu” odbywały się w szkole Maltalingua – szkoła ta oferuje różne kursy 

języka angielskiego, na różnym poziomie jego nauczania i jest w pełni akredytowanym 

członkiem EAQUALS, prestiżowej organizacji, która ocenia szkoły językowe za osiągnięcia  

w nauczaniu języków obcych. 

Na kursy językowe na Maltę wyjechało 7 osób, pracowników Collegium Civitas – edukatorek, 

koordynatorek, wykładowczyń i wykładowców – w celu podnoszenia swoich kompetencji 

językowych. Wszyscy uczestnicy mobilności uczestniczyli w kursach w podziale na grupy 

zgodnie z poziomem znajomości języka. Oceny na początek każdego kursu dokonywali 

nauczyciele Maltalingua w oparciu o test pisemny i rozmowę.  

Wszyscy uczestnicy brali udział w kursach Intensywnych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku 

do piątku od godz.9.00 do godz. 15.00 z przerwami na lunch lub kawę. Grupy były nieduże,  

6-8 osobowe, ale bardzo różnorodne pod względem pochodzenia i wieku uczestników.  

Poza formalnymi zajęciami językowymi szkoła organizowała inne aktywności, które dawały 

szansę na spędzanie czasu w multikulturowej szkolnej „rodzinie”. Dzięki temu kursanci mogli 

bliżej i bardziej niezobowiązująco poznać swoje koleżanki i kolegów z zajęć, ich pasje, 

zainteresowania, posłuchać o ich rodzinnych stronach ale był to też czas na wymianę 
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zawodowych doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnikom dane było też poznać historię  

i kulturę Malty oraz  jej najciekawsze zakątki. 

Wspólne spędzanie czasu poza zajęciami językowymi było nieocenioną okazją  

do porozumiewania się w języku angielskim.  

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali dyplomy wskazujące osiągniecia językowe.  

Wszyscy uczestnicy mobilności wysoko ocenili jakość prowadzonych przez szkołę Maltalingua 

zajęć, przygotowanie materiałów dydaktycznych, otwartość i sympatię nauczycieli. Co ważne 

wszystkie osoby chwaliły koncepcję, która zakładała, że zajęcia w ramach jednej grupy 

prowadzone były przez kilku nauczycieli w różnych zakątków świata. Dawało to okazję  

do osłuchania się z różnymi akcentami i różną wymową. Nadmienić należy, że zróżnicowanie 

nauczycieli nie powodowało chaosu tematycznego.  

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili swoje uczestnictwo w projekcie, potwierdzili 

podniesienie kompetencji językowych, w tym zakres słownictwa czy swobodę wypowiedzi. 

Po zakończonej mobilności wszystkie uczestniczki i uczestnicy wypełnili raporty indywidualne 

oraz ankiety ewaluacyjne, jak również przeprowadzone zostały wywiady indywidualne  

z uczestniczkami mobilności międzynarodowych. 
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Fotorelacja:  

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU – 19/07/2019r.  
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ZAKOŃCZENIE KURSU – 26/07/2019R.  
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ZAKOŃCZENIE KURSU – 16/08/2019R. 

 

 

 



 

Badanie jest realizowane w ramach projektu „English is easy czyli Edukatorzy w Działaniu”, realizowanego z Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (nr umowy: POWERAE-2018-1-PL01-KA104-049412) 

 

 

 

 

 


