
Nie zdołały znudzić się Londynem 
cztery nauczycielki języka angielskie-
go z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brzeźnicy - Edyta Kłeczek, Barbara 
Sołtys, Danuta Tracz i Jolanta Wa-
cław. W ciągu 16 dni pobytu chłonęły 
zarówno wiedzę fachową z zakresu 
metodyki nauczania języka angiel-
skiego, jak i otaczającą je wielokultu-
rową rzeczywistość współczesnego 
Londynu. 

Nr 6/2017 

"Jeśli jesteś znudzony Londynem, jesteś znudzony 
życiem".  

Samuel Johnson  

08.07.2017 r. 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
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DWUTYGODNIOWY KURS DLA NAUCZYCIELI 
„CREATIVE METHODOLOGY” 

Kursy dla zagranicznych nau-
czycieli w OHC (Oxford Hou-
se College) są nowoczesnym i 
zarazem pełnym niezbędnych 
treści treningiem metodycz-
nym i językowym dla nauczy-
cieli języka angielskiego, dla 
których język angielski nie jest 
językiem ojczystym. Kurs ten 
ma na celu wyposażenie biorą-
cych w nim udział nauczycieli 
nie tylko w wiedzę na temat 
najnowszych teorii nauczania 
języka, ale też pozwala im za-
poznać się z praktyką prowa-

dzenia lekcji nowatorskimi metodami ze szczególnym 
uwzględnieniem nauczania komunikacji w języku angiel-
skim.   



 TEMATYKA KURSU: 

 Różne teorie dotyczące nauczania 
i uczenia się języka obcego. 

 TBL (Task Based Learning) - nau-
czanie języka w oparciu o przy-
dzielane zadania. 

 LEXICAL APPROACH— nauczanie 
słownictwa za pomocą gier słow-
nych i zabaw, kolokacji i skoja-
rzeń. 

 EXPERIMENTAL PRACTICE—
nowe, interesujące sposoby nau-
czania gramatyki. 

 TEACHING BASIC SKILLS 
(READING, LISTENING, WRITING 
AND SPEAKING) - nauczanie pod-
stawowych umiejętności 
(czytania, słuchania, pisania i 
mówienia) w języku angielskim. 

 TEACHING PRONUNCIATION—
świeże pomysły i gotowe ćwicze-
nia do nauczania wymowy, into-
nacji oraz akcentowania wyrazów 
i zdań. 

 

Dni kursu wyglądały podob-
nie: od 9.00 do 12.00 zajęcia 
teoretyczne i ćwiczenia prak-
tyczne dotyczące nowocze-
snych i skutecznych metod 
nauczania poszczególnych   
umiejętności składających się 
na ogólną znajomość języka 
(słuchanie, mówienie, pisanie 
i czytanie ze zrozumieniem), 
po przerwie obiadowej —
obserwacje metod nauczania 
stosowanych przez native spea-
kerów w czasie prowadzonych 
przez nich zajęć w szkole 
językowej. 
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 KRÓLOWA, SHERLOCK HOLMES, 
MIŚ PADDINGTON, KUBA ROZPRU-
WACZ czyli subiektywny zestaw słyn-
nych londyńczyków i ich miejsca za-
mieszkania. 

Podobno… 

 obecnie miłościwie panującą 
Brytyjczykom (a także wielu 
Polakom na Wyspach) królo-
wą Elżbietę II można 
zobaczyć w: …., 
a tak-
że na 
… 

 

 

 

 

 

 najsłynniejszego 
detektywa świa-
ta widywano na …, ale nikt 
go nie złapał na gorącym uczynku 

 

 

 słynny miś swe imię zawdzięcza 
… 

 

 

 zaś Kuby Rozpruwacza (ang. Jack 
the Ripper brzmi zdecydowanie 
mniej groźnie) raczej nikt nie 
chciałby  spotkać na swojej dro-
dze, na szczęście dziewiętnasto-
wiecznego mordercy już nie zo-
baczymy na ulicach 
... 
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GDZIE BYŁYŚMY? CO WIDZIAŁYŚMY?  


