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„Innowacyjna szkoła – innowacyjny nauczyciel” 
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W dniu 28 lipca 2017r. Rozpoczęłam zajęcia w szkole         

językowej ACCORD.Szkoła znajduje się na II piętrze typowej        
paryskiej kamienicy w centrum miasta przy Grand Boulevard,         
kilka minut spacerem od Louvru, Opery, Centrum George`a        
Pompidou. 

O godzinie 8. 00 napisałam test początkowy,       
następnie przeprowadzono ze mną rozmowę w celu       
sprawdzenia moich umiejętności językowych w zakresie      
języka francuskiego. Zostałam zakwalifikowana do grupy:      
Francuski ogólny, poziom podstawowy.  

Pierwszego dnia każdy z kursantów otrzymał teczkę z        
informacjami o szkole i materiałami dydaktycznymi.  

Szkoła zaoferowała mi kompetentne i miłe przyjęcie, nowoczesną i dynamiczną pedagogikę.           
Wyposażona jest w nowoczesne systemy audio-wizualne. Zajęcia przez 1 tydzień prowadził jeden lektor. Kurs              
był dość intensywny, zajęcia odbywały się w godz. 9.00-13.00. Grupa składała się początkowo z ośmiu osób w                 
różnym wieku, z całego świata: ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, Rosji, Anglii, Japonii. 

 
W bardzo szybkim czasie można było      

opanować umiejętności komunikacji, pisania,    
słuchania i czytania w języku francuskim. 
 

W zakresie rozumienia wykorzystywano    
dokumenty audio i video, programy radiowe i       
piosenki. W zakresie komunikacji- ćwiczenia z      
podziałem na role, dyskusje, zabawy i gry.       
Prawdziwym wyzwaniem było przeprowadzić    
wywiad z kimś na stałe przebywającym w Paryżu . 
Czytanie ćwiczyliśmy na podstawie tekstów z      
czasopism, dzienników, materiałów   
przygotowanych przez lektora. W zakresie pisania-      
samodzielnie tworzyliśmy różnego rodzaju teksty, z      
użyciem słownictwa poznanego na zajęciach. 
 

 
Po zajęciach miałam czas na zwiedzanie. Chociaż to nie był          
mój pierwszy pobyt w Paryżu z przyjemnością zwiedzałam        
stare i nowe miejsca. Codziennie odwiedzałam jakieś muzeum,        
wystawę lub po prostu spacerowałam wtopiona w       
wielokulturowy tłum ludzi. Na liście odwiedzonych miejsc nie        
mogło zabraknąć takich „pozycji” jak Muzeum d`Orsey,       
Rodina, Louvr, Muzeum de l`Orangerie z pięknymi obrazami        
Moneta, Muzeum Picassa, cmentarz Pere Lachaise.  
 
Wnioski: 

● podniosłam swoje kompetencje językowe, swoje kwalifikacje,  
● dobyłam nowe doświadczenia,  
● poznałam historię, kulturę, obyczaje.  

 


