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PROFIL ZAWODOWY INSPEKTORA PASE 
 

 
 IMIĘ I NAZWISKO: 

Anna Gębka-Suska 

 

 MIEJSCE PRACY / STANOWISKO:  

4ELT Poznań, właściciel oraz dyrektor ds. akademickich 

 

 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (w skali A1 – C2): 

ANGIELSKI - C2 SZWEDZKI - B2 NIEMIECKI - B1 ROSYJSKI – A2 (tylko w mowie) 

 

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

2007 – do teraz, właściciel i Dyrektor ds. Akademickich, odpowiedzialna za zawartość 

merytoryczną realizowanych szkoleń i projektów w firmie 4ELT, aplikuje i realizuje projekty 

unijne, m.in. 4ELT Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich 

Wielkopolski. 

2007– do teraz, Koordynator Inspekcji i Inspektor, odpowiedzialna za monitorowanie jakości w 

prywatnych szkołach językowych dla stowarzyszenia PASE w Warszawie 

2009 – do teraz, inspektor EAQUALS 

1988 – do teraz, współzałożycielka i współwłaścicielka SJO Program spółka z o.o. (33% 

udziałów) 

1988 – 2007, Dyrektor ds Akademickich, odpowiedzialna za wdrażanie i szkolenie nauczycieli 

języków obcych w Szkole Języków Obcych „Program-Bell” w Poznaniu, teraz Program spółka z 

o.o. 

 

 KWALIFIKACJE / SPECJALIZACJA: 

1976-1983, absolwentka filologii angielskiej i filologii szwedzkiej, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

1994, ukończyła czterotygodniowy, intensywny kurs nauczania języka angielskiego ITTI  

(International House w Londynie) 

1996, ukończyła trzytygodniowy, intensywny kurs dla nauczycieli na temat wykorzystania dramy 

w nauczaniu języka - Drama in ELT (IALS w Edynburgu).  

 

 PUBLIKACJE: 

Współautorka i redaktor 10 „Zestawów materiałów dla nauczycieli szkół ćwiczeń – języki 

obce” ISBN: 978-83-65890-00-9 (ORE – 4ELT, 2017) 

 

Autorka i redaktor 13 filmów instruktażowych dotyczących nauczania języka angielskiego w 

klasach I-III w ramach projektu „4ELT – Innowacyjny zintegrowany program nauczania w 

klasach I-III” (ORE – 4ELT, 2015) 

 

Pomysłodawczyni i autorka hop4ELT  -  aplikacji komputerowej do nauczania języka 

angielskiego dla dzieci 7-9 lat, wykorzystującej sensor ruchu Kinect 2.0 for Windows  (ORE - 

4ELT, 2014) 

 

Autorka innowacyjnych materiałów dydaktycznych Prompts4ELT, które motywują uczniów do 

mówienia (4ELT, 2011) 

 

Twórczyni autorskiego programu zajęć językowych oparty na życiu i twórczości Williama 

Szekspira, p.t. „Shakespeare in school – warsztaty teatralno-językowe” zaadresowanym do 
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uczniów poznańskich liceów; monitorowała realizację tego programu przez nauczycieli (4ELT, 

PWSBiJO, 2008-2009) 

 

Pomysłodawca i redaktor 60-cio godzinnych kursów językowych na czterech poziomach (A0, 

A1, A2 i B1), koordynowała pracę zespołu autorów, stworzyła materiały na poziomie B1, 

zorganizowała i zredagowała nagrania dźwiękowe, które towarzyszyły tym kursom (OFEK i 

PROGRAM-Bell, 2006-2007) 

 

Redaktor, odpowiedzialna za produkcję dwóch trzygodzinnych filmów zawierających wykłady i 

warsztaty dla nauczycieli języków obcych (IATEFL Poland, 2004 i 2005) 

 

Autorka (wspólnie z Małgorzatą Horała) podręcznika do j. angielskiego dla dzieci p.t. 

“Playground”. Podręcznik był dopuszczony do użytku w szkołach podstawowych przez 

Ministra Edukacji. (POOLIMPEX, 1993) 

 


