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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEŹNICY

Ruszyło przygotowanie językowe
przed planowanymi mobilnościami
zagranicznymi
Nauczyciele mieli okazję poczuć się znowu jak uczniowie, gdyż
kurs rozpoczął się od testu poziomująego, po którym zostali podzieleni na dwie grupy pod względem
stopnia zaawansowania.
Nauka języka odbywa się metodą bezpośrednią (DIRECT METHOD) opartą głównie na
ćwiczeniach praktycznych
w mówieniu i słuchaniu.
Po feriach wypoczęci i pełni zapału nauczyciele ze zdwojoną energią zabrali się nie tylko za
nauczanie młodzieży, ale i za własny rozwój, rozpoczynając kursy
języka obcego w ramach Wewnątrzszkonego
Doskonalenia
Nauczycieli. W kursach biorą
udział zarówno uczestnicy projektu KADRA Z KLASĄ, jak i inni nauczyciele ZSP w Brzeźnicy pragnący podnieść swoje kompetencje w zakresie posługiwania się
językiem obcym. Większość nauczycieli wybrała język angielski—
Lingua Franca naszych czasów, a
Pani Dyrektor Zespołu uczy się
języka niemieckiego przed planowanym kursem dla kadry zarządzającej oświatą w Niemczech.
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Szkolenia metodyczne z języka angielskiego
w Londynie
Zaraz po zakończeniu roku szkolnego cztery nauczycielki języka angielskiego rozpoczną kurs dokształcający w zakresie metodyki nauczania tego przedmiotu oraz stosowania narzędzi CLIL (Content and
Language Integrated Learning) na
lekcjach. Kurs Creative Methodology odbędzie się w szkole Oxford
House College w Londynie. Oprócz
klasycznych zajęć z metodologii,
kurs obejmuje też obserwacje zajęć
prowadzonych przez doświadczonych native speakerów. Wartością
dodaną mobilności jest możliwość
wymiany doświadczeń pedagogicznych w międzynarodowym środowisku nauczycielskim oraz obcowanie
z kulturą anglosaską i obserwowanie codzienności na Wyspach Brytyjskich.
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Kursy informatyczne i nauka języka angielskiego
na Malcie

Te piękne widoki będą mogli podziwiać nauczyciele jadący na kursy językowe i informatyczne na Malcie, ale dopiero po zakończonych kilkugodzinnych zajęciach. Obecnie uczestnicy projektu intensywnie szlifują język angielski, a na potrzeby kursu musieli wypełnić ankietę potrzeb
szkoleniowych
on-line
(uczestnicy warsztatów informatycznych) oraz test poziomujący (uczestnicy kursu językowego).
Przykładowy program warsztatów informatycznych zamieszczony obok.

