
  SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO – JĘZYKOWEGO 

W RAMACH PROGRAMU COMENIUS – MOBILNOŚĆ 

SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ. OXFORD. 

 

   Kurs został zorganizowany przez jedną z agend Unii Europejskiej w dniach 30.03. – 11.04. 

2014 roku dla nauczycieli j. angielskiego z wielu państw – członków Unii Europejskiej. 

Kursy organizowane przez Program Comenius ( obecnie Erasmus Plus ) przeznaczone są dla 

nauczycieli języków obcych, którzy chcą zaktualizować i poszerzyć swoje kwalifikacje 

zawodowe i kompetencje językowe. 

   Podczas kursu „Creative Teaching in the Primary Classroom” mogłem zapoznać się  

z najnowszymi metodami nauczania j. angielskiego. Zajęcia były prowadzone przez 

znakomitych, doświadczonych wykładowców ze szkoły językowej Lake School of English 

Oxford. Kurs odbywał się w grupie 14 osobowej w formie warsztatów z wykorzystaniem 

najnowocześniejszych środków multimedialnych. Szkolenie obejmowało 46 godzin. 

    Tematyka kursu obejmowała:  

    - Icebreakers (metody integracyjne i aktywizujące) 

    - Using stories 

    - Rozwijanie umiejętności literackich u dzieci 

    - Blended learning (łączenie tradycyjnych metod nauczania z wykorzystaniem 

      nowoczesnych technologii informacyjnych) 

   - Piosenki, bajki, wierszyki na lekcjach 

   - Błędy i ich poprawianie 

   - Wykorzystanie filmów na lekcjach 

   - Content and Language Integrated Learning (zintegrowane przedmiotowo nauczanie                    

      językowe) 

   - Wielka Brytania dzisiaj 

   - Brytyjski system edukacji 

 Ogromną zaletą kursu było zakwaterowanie w domu w Oxford. Codzienny kontakt  

i rozmowy z panią domu – emerytowaną nauczycielką języka angielskiego wpłynęło  

na poprawę moich kompetencji językowo-komunikacyjnych, jak równieŜ na lepsze poznanie  

i zrozumienie zwyczajów rodziny angielskiej. 

     



   Szkoła Lake School of English Oxford zorganizowała dla uczestników kursu pieszą 

wycieczkę po Oxfordzie oraz kilka bardzo atrakcyjnych wycieczek autokarowych   

z angielskim przewodnikiem;   

   - Cotswolds 

   - Blenheim Palace 

   - Stratford Upon Avon 

   - London 

   Pobyt w Anglii pozwolił mi nawiązać kontakty z nauczycielami j. angielskiego z wielu 

krajów Europy, co być moŜe w przyszłości zaowocuje współpracą międzynarodową  

w ramach wspólnych programów Unii Europejskiej. W czasie kursu miałem okazję 

zgromadzić materiały z Ŝycia codziennego, takie jak gazety, ulotki, foldery, bilety, instrukcje, 

które mogą być wykorzystane na lekcjach j. angielskiego w szkole. 

    Niezwykle interesująca była wizyta w szkole podstawowej  St. Andrew’s Primary  

School w Headington w Oxfordzie, rozmowa z nauczycielami i Panią Dyrektor, która 

zapoznała nas z brytyjskim systemem edukacyjnym i umoŜliwiła nam obejrzenie niektórych 

zajęć w trakcie ich trwania. 

    Zebrane doświadczenia z pobytu w Anglii staram się przekazać zarówno nauczycielom 

poprzez propagowanie programu Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej, jak  

i  dzieciom wykorzystując na lekcjach prezentację, filmy i materiały zgromadzone w czasie 

kursu, co zachęciło moich uczniów do pogłębiania wiedzy na temat kultury  

i zwyczajów panujących w krajach anglojęzycznych i znacząco wpłynęło na większą 

motywację do nauki języka angielskiego. 

     Kurs w Wielkiej Brytanii miał bardzo duŜy wpływ na mój rozwój osobisty i zawodowy, 

a pośrednio na moich uczniów, współpracowników i szkołę. 

   - zachęcił mnie do bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania 

   - zwiększył moją wiedzę nt. nowych metod nauczania 

   - zachęcił mnie do zapoznawania się w szerszym zakresie z najnowszymi badaniami  

     z zakresu nauczania j. angielskiego 

   - wpłynął na poprawę moich kompetencji językowych 

   - zwiększył moje umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania klasą  

   - zachęcił mnie do udziału w innych działaniach programów Unii Europejskiej 

   - zmotywował do dalszego rozwoju zawodowego 

   - pomógł mi lepiej motywować uczniów 

   - zachęcił moich kolegów i koleŜanki do udziału w Europejskich Programach Edukacujnych 



   - przyczyni się do stosowania nowych metod nauczania w mojej szkole 

   - pomógł zwiększyć wymiar europejski w pracy mojej szkoły 

   Kurs  Językowo – Metodyczny Creative Teaching in the Primary Classroom 31 March –  

11 April 2014 Oxford był nie tylko wspaniałym doświadczeniem, ale i fantastyczną przygodą. 

Nie tylko w pełni spełnił moje oczekiwania, ale znacznie je przerósł. Zarówno zajęcia 

prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle interesująca forma 

szkolenia pozwalają na doskonałą ocenę  kursu. 

    Wyjazd na zagraniczny kurs stanowi dla mnie wielką motywację do podejmowania nowych 

wyzwań w pracy z dziećmi. 
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