
Sprawozdanie z kursu metodyczno-językowego w Oxford w ramach programu 

Comeniusa – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej 

W dniach 14-26 kwietnia 2013 roku uczestniczyłam w kursie metodycznym dla 

nauczycieli języka angielskiego w Oxford. Kurs w całości został sfinansowany ze środków 

Komisji Europejskiej w ramach programu Comenius  „Uczenie się przez całe życie” – 

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. 

Program Comenius skierowany jest do nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli innych 

przedmiotów uczących w języku obcym, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje 

zawodowe i kompetencje językowe. 

Podczas kursu  “Creative Teaching in the Primary Classroom, Practical and Creative 

Methodology for Overseas English Language Teachers” miałam okazję zapoznać się z 

nowoczesnymi metodami pracy. Szkolenie zostało zorganizowane przez Lake School of 

English, Oxford i obejmowało 46 godzin zajęć. Szkolenie odbywało się w czteroosobowej 

grupie i miało formę praktycznych warsztatów a wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych, Internetu, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych. 

Tematyka kursu była następująca: 

� Metody integracyjne (ice-breakers) i aktywizujące 

� Zintegrowane nauczanie przedmiotowo  językowe CLIL (Content Language  Integrated 

Learning) 

� Metoda łącząca tradycyjne sposoby nauczania języka z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjnych  (Blended Learning) 

� Piosenki, bajki i wierszyki na lekcji języka angielskiego 

� Rozwijanie umiejętności literackich  u dzieci 

� Nauczanie komunikacji w klasie 

� Wykorzystanie filmu na lekcji 

� Błędy i ich poprawianie 

� Wielka Btytania dzisiaj 

 

W ramach zajęć mających na celu podniesienie kompetencji językowych poruszone zostały 

następujące zagadnienia: idiomy, przysłowia, kolokacje językowe, gramatyka i komunikacja  

oraz wyrażenia typu „prasal verbs”. 

Wraz z innymi uczestnikami kursu wzięłam udział w zwiedzaniu miasta Oxford, Uniwersytetu 

Christ Church Collage oraz odbyłam wizytę w szkole podstawowej St. Andrew’s Primary 

School w Headington. Wielką atrakcją była także wieczorna wizyta w teatrze i obejrzenie 

sztuki pt. „Maurice’s Jubilee” (reż. Nichola McAuliffe), która okazała się hitem festiwalu w 

Edinburgu w 2012 roku. 

Również zakwaterowanie w angielskiej rodzinie umożliwiło mi nie tylko podniesienie moich 

kompetencji językowo-komunikacyjnych, ale także jeszcze lepsze poznanie codziennego 

życia i zwyczajów tamtejszych ludzi. 

 



Po powrocie z Oxford skupiłam się na promowaniu doświadczeń z odbytego kursu oraz 

propagowaniu działania programu Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. 

Swoimi refleksjami podzieliłam się zarówno z nauczycielami jak i uczniami naszej szkoły. 

Przedstawienie korzyści jakie daje pobyt za granicą, ukazanie najpiękniejszych zakątków 

Oxford wraz z jego wieloma uniwersytetami oraz uroczymi okolicami (w formie prezentacji 

multimedialnej oraz filmu) zachęciło moich uczniów do pogłębiania wiedzy na temat kultury i 

zwyczajów panujących w krajach anglojęzycznych, a także wpłynęło na zwiększenie 

motywacji do nauki języka angielskiego. Zajęcia wzbogacone o tematy z zakresu kultury czy 

tradycji krajów anglojęzycznych nie tylko poszerzają wiedzę uczniów ale także rozwijają 

poczucie integracji europejskiej i wyrabiają postawę tolerancji w stosunku do innych kultur i 

narodowości.  

Kurs w Wielkiej Brytanii przyniósł także wiele innych korzyści: 

�  wzbogacił moją wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania 
�  zachęcił mnie do szerszego wykorzystania TIK (technologii informacyjno-

komunikacyjnych) 
� zwiększył moje umiejętności w zakresie organizacji i kierowania klasą 
� zachęcił mnie do wprowadzenia bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie 

nauczania, wykonywania zadań słuŜbowych, wykorzystania metod nauczania 
� wpłynęło na poprawę moich kompetencji w zakresie języka obcego 
� zmotywowało mnie do dalszego rozwoju zawodowego w przyszłości 
� zwiększyło moje perspektywy zawodowe 
� pomogło mi podnieść zainteresowanie moich uczniów i kolegów tematyką europejską 
� zachęciło moich kolegów do udziału w podobnych mobilnościach indywidualnych, 

wyjazdach szkoleniowych 
� pomogło mi zwiększyć wymiar europejski w pracy mojej szkoły 
� wpłynęło na podniesienie moich kompetencji zawodowych, a stosowanie zdobytej na 

szkoleniu wiedzy i umiejętności przyczyni się do poprawy atrakcyjności i 
skuteczności realizowania celów nauczania, co powinno przełoŜyć się na podniesienie 
kompetencji językowych moich uczniów. 

� Pozwoliło mi zdobyć nowe doświadczenia i wiedzę, poznać inną kulturę, co mam 
nadzieję umoŜliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynaleŜności i 
toŜsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat. 

 

Udział w kursie metodycznym w Oxford był nie tylko wspaniałą przygodą, ale przede 

wszystkim ważnym doświadczeniem zawodowym, które pozytywnie wpłynęło na moją pracę 

w  szkole oraz efektywność podejmowanych działań. Wyjazd na kurs zagraniczny jest moim 

osobistym sukcesem, który w dużym stopniu zmotywował mnie do dalszej pracy oraz 

podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych. 

 

 

 

        Nauczyciel języka angielskiego 
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