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44 spotkania 3960 minut nauki

Kwiecień 2019 -
kwiecień 2020

1 podręcznik

1 cierpliwa
(i wymagająca) 
nauczycielka

18 wspaniałych
uczestników

wiele stron prac
domowych

mnóstwo nabytej
wiedzy I 

przydatnych
zwrotów



Nasi kursanci:

• Pracownicy GUMedu z różnych działów: 
recepcje, portiernie, sekretariaty, dział 
rekrutacji, dziekanaty, biblioteka 

• Bezpośrednio związani z obsługą studentów 
zagranicznych: English Division or Erasmus



Never stop 
learning.

Because when we 
stop learning, we 
stop growing 



Praca w grupach 
zawsze w pełnym 
skupieniu



I zawsze z 
uśmiechami
na twarzy



Od czasu do czasu
pisaliśmy testy 
sprawdzające
poziom wiedzy



Jak to zwykle w grudniu 
bywa lekcja świąteczna 

jest obowiązkowa



Były dekoracje, reniferowe
rogi, pyszne wypieki pani Basi
oraz mnóstwo świątecznego

słownictwa



Trafiła nam się również
mała sesja fotograficzna
wykonana przez Pawła

Sudarę i super zdjęcia na
pamiątkę wspólnej nauki I 
czasu spędzonego razem



Końcówkę kursu byliśmy 
zmuszeni zrobić online

I daliśmy radę 

Bo jak nie my to kto? 



Tuż przed egzaminem
końcowym było troszkę

stresu



I wreszcie dzień egzaminu 



Ostatnie spotkanie, 
podziękowania, 

gratulacje…

…oraz wizyta Ewy Kiszki i Dawida

Spychały – to między innymi dzięki

nim mogliśmy razem sie uczyć



I wszyscy zadowoleni 



My dziękujemy za ciekawie
prowadzone lekcje, motywację
do nauki, nieskończone pokłady
cierpliwości, uśmiechu i dobrego
humoru. W minioną środę, 
niestety, nie można już było
powiedzieć sobie ‘hello’ online 
:( Ale na pocieszenie są
załączone […] zdjęcia



Dziękuję bardzo my 
teacher 😊 podbudowało
mnie to wszystko i chce się
uczyć dalej. Uczę się z 
kolegą raz w tygodniu on 
line i chce pojechać do 
Irlandii […] i wrócić
naumiana. Do zobaczenia !
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Co dał pracownikom 
ten kurs?

• Przełamanie barier językowych

• Większą pewność siebie

• Motywację do dalszej nauki

• Wiele przydatnych zwrotów do 
wykorzystania w życiu codziennym 
podczas kontaktów ze studentami 
zagranicznymi


