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KURSY W SZKOLE JĘZYKOWEJ BELL: 

JĘZYKOWY: „EFFECTIVE ENGLISH” 

METODOLOGICZNY:  „CREATIVITY IN THE CLASSROOM” 

„W Bell uważają, że angielski to coś 

więcej niż język. To krok, który pomoże  

Ci osiągnąć swoje marzenia.” 

KURS JĘZYKOWY:  „EFFECTIVE 

ENGLISH” 

Dzięki kursom 

językowym 

doskonaliłyśmy 

kompetencje językowe: 

- poprawiłyśmy swoje umiejętności językowe 

- zwiększyłyśmy słownictwo i umiejętność stosowania 

struktur gramatycznych w codziennej komunikacji 

-  odkryłyśmy, jak zastosować język w akcji poza 

klasą 

- poznałyśmy ciekawe gry i quizy 

- poznałyśmy ciekawe osoby z innych krajów. 

KURS METODOLOGICZNY:  „CREATIVITY IN THE CLASSROOM” 

Bell Teacher Campus wierzy w ciągły rozwój zawodowy nauczycieli. 

Zawsze jest coś nowego do nauczenia się. 

Podczas mobilności na kursie metodycznym: 

-  poznałam nowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

- doskonaliłam swój warsztat pracy 

- nawiązałam współpracę z nauczycielami w innych krajów np: z 

Argentyny, Chin, Japonii i Hiszpanii. 



Przebywając w Cambridge połączyłyśmy efektywną naukę języka 

angielskiego z poznawaniem tradycji, zwyczajów i kultury brytyjskiej. 

Program Language in Action, Cultural Programme w Bell jest 

niesamowity! Szkoła „Bell” organizowała różne wycieczki, które pomogły nam 

lepiej poznać Wielką Brytanię i jej kulturę. Zwiedziłyśmy takie miejsca jak 

Cambridge, Londyn, Brighton i Elly. 

 
Wszystkie zorganizowane wycieczki miały jasne 

cele  w zakresie uczenia się: 

- rozwijać nasze umiejętności językowe 

- poprawiać angielski w sytuacjach 

rzeczywistych.  
 

 

     

#myCambridgestory 

Udział w projekcie Erasmus +, a tym samym możliwość uczestniczenia w kursie 

językowym „Effective English” w Cambridge był dla mnie nowym, ciekawym 

doświadczeniem. Cambridge to wspaniałe uniwersyteckie miejsce, które motywuje i 

zachęca do nauki oraz odkrywania piękna języka angielskiego. 

Pełna obaw wyjeżdżałam w pierwszą w moim życiu zagraniczną podróż, a w 

dodatku jeszcze połączoną z nauką języka obcego. Ku mojemu zdziwieniu dwa tygodnie 

nauki języka w szkole językowej Bell minęły bardzo szybko. Dzięki wspaniałej atmosferze, 

wsparciu osób pracujących w Bell oraz życzliwości ludzi na ulicach i w sklepach, pobyt w 

obcym kraju nie był taki straszny, jak sobie wyobrażałam. Wyjazd dał mi nie tylko 

możliwość podwyższenia umiejętności językowych, ale również wzbogacenia wiedzy na 

temat zwyczajów i kultury angielskiej oraz poznania ludzi z innych krajów.  

Dziś mogę powiedzieć, że warto brać udział w projektach Erasmus+ . Ten program 

to świetna sprawa i przygoda życia. Po zakończonej mobilności moja przygoda z językiem 

angielskim trwa nadal. Uwierzyłam w swoje zdolności i możliwości językowe. 

Systematycznie dokształcam się, tak aby wspólnie z dziećmi bawić się po angielsku – 

Wake up! English is everywhere. 
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