INFORMACJA O SZKOLENIU
METODYCZNYM
W sierpniu b.r. uczestniczyłem w kursie metodycznym:
„Współczesne trendy: teoria i praktyka nauczania języka
angielskiego“ (tłumaczenie własne) zorganizowanym przez
International House w Londynie. Mój wyjazd był częścią programu
Comenius „Uczenie się przez całe życie.“

International House to jedna z lepszych szkół językowych w centrum
Londynu (Covent Garden) przygotowująca również do egzaminów
nauczycielskich (DELTA). Program kursu obejmował zagadnienia
metodyczne i językowe:


Ćwiczenia językowe prowadzone rozmaitymi metodami,



Konwersatoria, prezentacje zagadnie teoretycznych,



Obserwacje lekcji,



Zajęcia praktyczne – prowadzenie zajęć językowych.

Recepcja International House

Kurs umożliwił:









Doskonalenie języka; nie tylko w trakcie zajęć językowych, lecz
także poprzez codzienny kontakt z mieszkańcami Londynu.
Poznanie w teorii i praktyce nowoczesnych zasad nauczania
języka obcego.

Nawiązanie osobistych kontaktów z nauczycielami innych
krajów: Hiszpanii, Brazylii, Estonii, Rosji i Anglii.
Poznanie miasta, jego zabytków, historii i współczesności,
wielokulturowości jego mieszkańców.



Poznanie typowych problemów mieszkańców.



Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Ogólne spostrzeżenia i uwagi






Popularność języka angielskiego wzrasta, umiejętności językowe
dają bowiem szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego
niezbędnego dla osiągnięcia stabilizacji zawodowej.

Polski system edukacji jest konkurencyjny w stosunku do innych
krajów i stwarza szanse nauki języków: liczebność klas w Brazylii
około 50 uczniów, Hiszpanii: 25, Estoni 20. Brak jest podziału klas na
grupy.
Motywacja uczniów jest kluczem sukcesu; współczesne metody
odwołują się do motywacji i zaangażowania uczniów, opierają się na
autonomii uczniów. Nauczyciel jest trenerem dbającym o rozwój
ucznia i wskazującym obszary wiedzy i umiejętności wymagające
poprawy. Rewolucyjna metoda "Dogme" zakłada brak planu
dydaktycznego, konspektów i podręczników. Uczniowie decydują o
treści zajęć, a konwersacja jest jedyną techniką zajęć.







Podręczniki używane są na niższych poziomach zaawansowania, na
wyższych wykorzystuje się autentyczne materiały, na przykład
artykuły prasowe.
Komunikacja językowa jest podstawowym celem nauczania,
umiejętności gramatyczne są ćwiczone na tyle, na ile służą realizacji
podstawowego celu.
Szczegółowe opracowanie materiałów metodycznych prześlę w
najbliższym czasie.

FINANSOWANIE SZKOLENIA
Programy unijne pozwalają na sfinansowanie nawet 100 % kosztów
szkolenia zagranicznego łącznie z kosztami pobytu i podróży, a
nawet z kosztami przygotowania językowego. Oczywiście, jest to
uzależnione od typu programu, kraju i języka.

Fundacja Rozwoju Systemu Oświaty to rządowa
agencja koordynująca programy unijne

RODZAJE PROGRAMÓW


Comenius - dla osób i instytucji edukacyjnych
od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie i
nauczyciele współpracują z partnerami z innych
krajów uczestniczących w programie.

http://comenius.org.pl/


Erasmus - program dla uczelni, studentów i
pracowników. Umożliwia wyjazdy studentów za
granicę, mobilność pracowników uczelni,udział
w projektach.

http://erasmus.org.pl/



Europass - inicjatywa Komisji Europejskiej
umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy
lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności
zawodowych. Dokumenty wchodzące w skład
Europass to: CV, Paszport Językowy,
Mobilność, Suplement do Dyplomu, Suplement
do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje
Zawodowe.

http://europass.org.pl


Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy –
zmniejsza różnice ekonomiczne, zbliża
społeczeństwa Polski, Norwegii, Islandii i
Lichtensteinu w sferze edukacji.

http://fss.org.pl/



Gruntvig - skierowany jest do organizacji
edukacji dorosłych, ich słuchaczy i
pracowników.

http://grundtvig.org.pl/


Leonardo da Vinci - promowanie mobilności
pracowników na europejskim rynku pracy oraz
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.

http://leonardo.org.pl/

Programy unijne pozwalają na sfinansowanie
wyjazdów nauczycieli i uczniów. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronach agencji.
W najbliższym czasie udostępnie materiały
metodyczne.

