
Mobilność w Cork rozpoczęłam 30 czerwca lotem z Warszawy do Cork z przesiadką w 
Amsterdamie. Zakwaterowanie w akademiku Victoria Lane oceniam jako dobre.  
Uczestniczyłam w kursie metodycznym trwającym 2 tygodnie (10 dni kursu) . Każdy dzień 
kursu podzielony był na dwa bloki prowadzone przez innych nauczycieli.  
Tematyka kursu skoncentrowana była na stosowaniu aktywizujących metod nauczania 
języka angielskiego. W kursie uczestniczyło 10 osób. Poznałam wiele metod, zabaw i 
aktywności , które wprowadzam w prowadzone zajęcia języka angielskiego.  
Ten kurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy są 
zmotywowani do doskonalenia własnego poziomu angielskiego, a jednocześnie wzbogacają 
swój repertuar zajęć dydaktycznych.  
 
Specjalne sesje poświęcone zajęciom w  klasie  pozwoliły mi  doświadczyć, analizować, 
rozwijać i dzielić się ćwiczeniami dotyczącymi nauczania różnych obszarów językowych 
angielskiego  i umiejętności.  
 
Podczas zajęć nacisk kładziono   na rozumienie ze słuchu, wymowę, interakcję mówioną i 
produkcję. 
 
 
Szkoła, w której odbywał się kurs dawała możliwość korzystania z przystosowanej  platformy 
do samodzielnego uczenia się języka i ćwiczenia umiejętności . Korzystając z internetowej 
platformy edukacyjnej CEC, uczestnicy kursu współpracują ze swoim trenerem językowym w 
celu ustalenia planu szkolenia i celów uczenia się, aby kontynuować podróż edukacyjną po 
ukończeniu kursu 
 
Szkolenia dla nauczycieli dostępne w Cork. 
Nasz dwutygodniowy  program szkolenia nauczycieli  oferuje 50 godzin praktycznego 
szkolenia w zakresie najnowocześniejszych technik nauczania, a także pomaga 
uczestnikom doskonalić własne umiejętności językowe. 
 
Uczestnicy badają szeroki zakres tematów, w tym metodologię nauczania, wykorzystywanie 
i dostosowywanie materiałów, zwiększoną rolę technologii w klasie językowej, zarządzanie 
salą klasową oraz podejścia i działania do nauczania wszystkich obszarów i umiejętności 
językowych, oprócz sesji obserwacji nauczania i spotkań zwrotnych . 
 
Zajęcia z historii, kultury i irlandzkiego systemu edukacji w Irlandii, oprócz pełnego programu 
społecznego i aktywności, również stanowią część tego intensywnego i dynamicznego 
kursu. 
 
Udział we wszystkich   kursach Erasmus + może być finansowany z grantu Erasmus Plus.  
 
Kurs odświeżający dla nauczycieli szkół podstawowych, średnich i dorosłych: 


