W dniach od 5. do 9. marca, odbyły się warsztaty " English Communication Skills in
the Field of Energy ". Warsztaty zostały zorganizowane przez prof. Michaela O'Connora z
Uniwersytetu w Angers Institute of Technology (Francja) przy współpracy z naszymi
wykładowcami języka angielskiego; mgr Zofią Sobańska i mgr Marianem Gałkowskim z SJO
na naszym uniwersytecie.
Warsztaty
dotyczyły
zastosowania
praktycznego języka angielskiego i umiejętności
komunikacji, negocjacji, szczególnie w zakresie
zrównoważonego rozwoju, źródeł energii, jak również
ochrony środowiska. Zakończyliśmy warsztaty i
wychodzimy z nich, w naszej skromnej opinii, z
lepszymi umiejętnościach komunikacji, z nowymi
pomysłami i świetnym doświadczeniem.

Oto prof. O’Connor. Nasze źródło wiedzy
i inspiracji podczas warsztatów.

W poniedziałek zostaliśmy zapoznani z
prof. O'Connorem oraz planem warsztatów. Potem tak
bardzo skupiliśmy się na opisie kierunków
wchodzących w skład EFE, nad naszymi silnymi i
słabymi cechami oraz na odkrywaniu nowej platformy
nauczania - Moodle, że wszystkie te godziny
przeleciały bardzo szybko, a my oczekiwaliśmy
kolejnych zajęć.

We wtorek, pracowaliśmy głównie na platformie Moodle, która pozwoliła nam zdobyć
nowe cenne umiejętności i wiedzę. Skupiliśmy się na zrozumieniu technik negocjacyjnych i
komunikacji w biznesie zarówno pisemnie, jak i słuchając rozmów.

Prof. O’Connor obserwował co robimy.
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W środę, graliśmy na role ćwiczenie negocjacji. Następnie pisaliśmy sprawozdanie z
tego ćwiczenia jako krótki test na platformie Moodle, gdzie mieliśmy odpowiedzieć na
pytania oparte na naszej wiedzy, ale także naszych umiejętności analizy.
Czwartek i piątek były ściśle ze sobą połączone. Musieliśmy dyskutować w grupach i
podzielić nasze zadanie, by uzyskać jak najwięcej informacji na temat tworzenia przyjaznego
środowisku systemu transportu w Częstochowie. Zorganizowano to tak, aby każdy członek
grupy (były trzy) mógł zrobić co do niego należy. Przez cały tydzień pracowaliśmy ciężko i
omawialiśmy różne problemy w grupach. Dlatego, że w piątek, prezentowaliśmy wszystkie
idee zawarte w naszych grupowych prezentacjach wraz z nowymi umiejętnościami, nabytymi
dzięki warsztatom. Staraliśmy się zagrać jak najlepiej i myślę, że udało się nam to zrobić.

To niezwykle ważne, by utrzymywać prawidłową postawę siedząc przy komputerze. Cóż, prawie…

Ciągle roześmiani, pracując z zawsze pomocną platformą Moodle, chcielibyśmy
podziękować Prof. O'Connor za jego czas i cierpliwość. Zostaliśmy nagrodzeni lepszym
zrozumieniem komunikacji w języku angielskim i wieloma innymi korzyściami…
Opracowane przez:
Hanna Tittebrun
Tomasz Boiński
(studenci I roku EFE)
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