2014-1-PL01-KA104-000304

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Iza Gojny

DAY 1: Monday 27.07.2015
9.30- 11.00

Getting to know you; Personal objectives

11.30-13:00

What is “good teaching”?

14.00-15.30

Deconstructing the “competent teacher”

There are 16 students in our group from all over the world: America, Egypt, Australia, Russia,
Romania, China, Germany, Britain, Spain, Mexico, Slovakia, Kazakhstan and Poland. I hope we
could discuss cross-cultural differences and their influence on the effectiveness of teachinglearning process.

Ice-breakers proved to be an integral part of the new group formation, especially in adult groups.
The better students know each other and feel comfortable during classes, the more effective the
course could be, no matter how sensitive adult learners are.

DAY 2: TUESDAY 28.07.2015

9.30- 11.00

Roles and skills of a teacher educator

11.30-13:00

Planning a teacher education session

14.00-15.30

Workshop- BRAINIACS

16.00-17.00

Cultural Talks- British Cinema

I found some suggestions from Visible Learning by John Hattie (2012) extremely interesting.
Namely, matching teaching techniques with learning styles are not so important as it had been
expected before. On the other hand, what really has an impact on learning is feedback and adult
expectations.
I think I could use some exercises based on “brain gym” with my adult learners to introduce some
humour. If they like it we might explore the idea of NLP more.

DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015

9.30- 11.00

Types of activities and ways of eliciting feedback on an activity or task

11.30-13:00

Putting a workshop together; choosing a mini topic

14.00-15.30

Plenary Talk

Today mini whiteboards were the point worth using with my adult students. This type of feedback
combines individual, group work and finally discussion in the whole class. Students think of a
given problem/ task/ question and in groups pass mini whiteboards to add responses. Then look at
results as a whole group and discuss them. Very involving and effective.
Woodward’s Guided Fantasy procedure, Ways of Training (1992), is a good way of introducing
some terms and investigating them in a non-threatening and relaxing environment with focus on
creativity.

DAY 4: THURSDAY 30.07.2015

9.30- 11.00

Ground rules for observations; expectations of an ‘effective lesson’

11.30-13:00

Observation instruments

14.00-15.30

Workshop: Update you English- observation practice

There are mainly two types of observations which could apply to our environment: quality
assurance observations and developmental observations.
I’m going to encourage my colleague teachers in a state school to take part in peer observation
more often. We do it in Logmar as a routine and it proves to be very useful.

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
9.30- 11.00

Understanding teacher resistance with Silvana Richardson

11.30-13:00

An introduction to Six Category Intervention Analysis

I’m happy that I’ve always been interested in psychology, as it turned out this particular area of
knowledge and skills help to recognize teacher resistance techniques and deal with them.
Moreover, the more empathy you can feel as an ordinary person, the better feedback giver you
can become. Since a lot of problems are caused by negative emotions, stereotypes and the lack
of interpersonal skills. This pinch of psychology knowledge can be useful while fighting
impediments with adult learners.
It’s high time to do ‘brainstorming’ with myself and Irene (Spain) about a mini- workshop for next
week. I’m thinking about the topic concerning SPEAKING.

DAY 8: MONDAY 03.08.2015
9.30- 11.00

Ways of giving feedback.

11.30-13:00

Practice in giving feedback; providing useful suggestions

14.00-15.30

Mini-workshop: preparation and time to discuss our plan with the tutor

We decided to prepare the workshop about effectiveness of speaking exercises. We’ll also use
Guides Fantasy Procedure, background music and mini whiteboards. It was a pleasure working with
Irene. She is so well organised. We managed to prepare the whole plan and print materials for
students. Additionally we had outline for a mini presentation. On Tuesday we will practice with focus
on timing and role sharing.

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
9.30- 11.00

Video observation practice

11.30-13:00

Providing useful oral and written feedback (Homework)

14.00-15.30

Workshop: How to make your students speak.

After the workshop the words to remember were: SPEAKING FRAMES and SUBSTITUTION
TABLES. Perhaps that is the path to success in speaking. Especially in adult groups when
students are afraid of making mistakes, optional usage of speaking frames will relieve stress and
help them expand their vocabulary and structures range.

DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
9.30- 11.00

Mini-seminars, observation and feedback, feedback on feedback

11.30-13:00

Mini-seminars, observation and feedback, feedback on feedback cont.

14.00-15.30

Plenary Talk: Jim Scrivener – Humans, Dragons, Bears- Stories of All
Kinds

Mini-seminar “Speaking Your Mind” went well. We received so much positive and warm feedback.
The only thing to focus on next time was timing and language of instruction. We loved classes
today. Everybody was really well prepared, we cared to give appropriate feedback and not to hurt
anyone. Our group consolidated that day. We noticed smiles even on some serious faces. It’s a
pity we’re finishing the course. We decided to keep in touch that afternoon.
I’ve never heard about “finger correction” although unconsciously I used it in a sense. Now I’m
going to use it more and more. I hope it will work with my adult students.

DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
9.30- 11.00

Dealing with difficult situations

11.30-13:00

Peer- reviewing your written feedback from Tuesday

14.00-15.30

Workshop: Feedback

Today I made myself a promise- I will practice giving proper feedback both to trainees, students
and adults. The latter should contribute more and improve their learning. I will do my little private
research: How far can students go with a proper feedback?

DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
9.30- 11.00

Creating a training programme

11.30-13:00

Creating a plan for after the course

Time to say goodbye. Lots of good things happened. We shared experience not only during
classes but also at breaks, waiting for coffee, eating dinner. Great time, great people.
We won’t change the world of teaching but definitely try to change the quality of it. It’s worth
realising that learning is a lifelong process. And making a difference is at hand.
Perhaps I will try to change the attitude towards receiving feedback- treating it as precious, useful
information instead of resisting ‘hidden criticism’. Research showed that students want grades not
information about their progress and tips to improve. It must be changed! At the same time adults
do not necessarily need a grade and appropriate feedback should help them far more.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Marcelina Kuźnik
DAY 1: Monday 27.07.2015
A short meeting in the morning in the Science Lecture Hall for a brief overview of our course .
At 9.30 our first session on creativity started. After a short introduction followed by a loose
discussion on the subject of creative thinking, our tutor decided to check our creativity level☺ .
Building spatial constructions using marshmallows and spaghetti turned out to be unforgettable
experience. ☺ A lot of fun and a great activity to break the ice with adult learners.
During our first session we were also asked to handle a simple task in order to help us assess
where we as teachers currently are in relation to our creativity. The task was to mark a number on
a scale from 1 to 10 in order to visualize where we are in relation to our creativity. From the centre
box there were four diagonals representing each of the four creativity drivers: curiosity, openness,
risk taking, energy. We had to put an x on the proper number and later draw lines connecting
them. That was a very helpful exercise as we could see what to improve to increase our level of
creativity. I think the following task can be done during the inaugural lesson for adults. That could
help them to work towards where they want to be in relation to creative thinking and what to
improve.
Later that day I attended a cultural talk on the subject of English politics.

The first session

DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
The subject of our second main group session concerned the idea of storytelling. We were
introduced to the lesson stages that should be implemented in order to achieve the aims of the
lesson. We were also asked to develop a coherent storytelling lesson plan that could be used with
adult students we teach. Pair work activities during the session was an opportunity to mingle with
adult students in the class and to get to know each other better.
In the afternoon I attended the workshop on the topic of asking good questions during the lesson.
The tutor gave us a lot of useful tips on how to post a question in the proper way. Lots of new
information was given. We examine questions that develop higher order thinking skills vs lower
order thinking skills for adults. We also tried out different techniques that can motivate adult
learners.
In the evening we had a chance to attended a guided tour of Cambridge.

DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
The third session concerned the subject of using drama in the classroom. That was the session I
enjoyed a lot! Plenty of short drama activities to be performed by all course participants gave us a
fantastic overlook on how to put them into practice with our adult students. We were also
introduced to some useful publications on the subject of drama work in the class.
The Buttery Bar on the premises of the campus turned out to be a great place to meet fantastic
people. No time to get bored!

DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
,,Video cameras in the hands of learners”- the topic of our Thursday session. After a brief overview
on the idea of vblogs and some theoretical guide to the work of Jamie Keddie, our fantastic tutor
asked us to make a short video on the subject of our presence in Homerton College. We were
divided into groups and the funny part started. This was a real challenge for us as teachers to put
ourselves in the position of adult students we teach and try to be spontaneous and…… creative☺
I think we passed the exam with fine results. The effects of our work was a 6 min video filled with
funny scenes and dialogues, all taken on the premises of college( corridors, rooms, bathrooms
and even lifts were the basic background of our video☺ ). We all enjoyed it a lot. The film is worth
seeing !

I also took part in a very practical workshops concerning music and its role in teaching a foreign
language. We looked at variety of songs and tried to think of activities that would be enjoyable and
reduce anxiety in adult teaching training.
A great day ended with Karaoke in the Buttery Bar! ☺

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
The session concerned teaching English through music. In fact, that was quite similar to the tasks
we performed the previous day during the workshop called ,, Not another gap filling” . Also, we
were given the opportunity to look back and concentrate on what we had already done through the
previous week.

DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
London excursion – a great opportunity to see once more the London’s fantastic icons and feel the
climate of the city. The trip lasted all day which was quite exhausting but at the same time a nice
way to spend Saturday! The trip was a chance to rest and get some new energy for the next busy
week.

DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Excursion to Oxford – a really exciting experience for someone who has never seen the city
before.
The place is worth visiting. Fantastic buildings, an incredible tour guide to tell the story of the city
and lot of fun wandering around with friends made the trip a wonderful experience. The other
positive side of the trip was its cultural aspect that can be useful while creating a lesson plan on
cultureness for adults.

DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Morning session: ,, Maley’s principles of creativity”. We were introduced to six principles, namely
the heuristic one, constraints principle, random principle, association principle, withholding
principle and divergent thinking principle. To each of them we had to perform a different task. The
session was very fruitful as gave us a general view on how to engage adult learners to be more
active during the lesson.
Later we took part in another culture talk. This time the subject was English food as well as eating
habits and behaviors. Well… worth listening to the lady so experienced in the topic. I gathered lots
of new ideas on how to teach words for food to adults. A funny way to introduce new vocabulary
by comparing English food and eating habits with a different country.
Barbeque time in the evening followed by live music in the Buttery Bar! What a great way to call it
the day!

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
The session was about using and adapting authentic materials in the classroom. A brief reminder
of the stages of the lessons that shouldn’t be avoid by any teacher. The session concerned the
idea of building a proper lesson plan that would include the usage of authentic materials. The tutor
gave us some new ideas on how to build vocabulary and word skills and how to help students to
learn new words faster. The session also involved the idea of reading with general understanding
and for specific information. Lots of new information to remember!
DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Morning session: the introduction to the nine methods of learning the language:
-

NLP

-

Suggestopedia

-

The silent way

-

TPR

-

Community language learning

-

The natural approach

-

The flipped classroom

-

Dogma

The session involved a loose discussion on each of the methods stated above. The major aim was
to write a critical review of two methods followed by a short presentation of our ideas.
I also attended the plenary talk on the idea of storytelling held by Jim Scrivener.

Evening wandering around the town with friends was a great opportunity to get to know the place
even better.
DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
What a great session! Learning Japanese language without any explanation in English! Our tutor
made a fantastic performance as a teacher of Japanese. He showed us a way of teaching using
only some real objects. No books, no grammar explanation- all the lesson was based on TPR
method. I was amused. When later we were asked to teach our native language the same way, at
first I thought that would be too much. It turned out be quite easy and yielded a great number of
positive results. I developed a lot of new skills as a teacher.
In the evening we all attended pub quiz in the Buttery Bar.
DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
Final session- Egg drop teambuilding activity☺ The final test to show how creative we could be.
Materials Required: Raw eggs (one for each group plus extras in case of accidents), cardboard,
duck tape, several thin straws (at least 40 per group), paper towels for cleanup, a way to enable a
high drop.
The goal of this teambuilding activity was to build chemistry, teamwork, and creative thinking. A
proper way to conclude a two week course on creativity.
A trip to Bury St. Edmunds later that day. A good way to spend a Friday afternoon. No rush , just a
slow walk through the charming town in order to admire a fantastic climate of the place.
Upon return to the Campus, we attended a Farewell Party☺
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Ewa Kucharska

WYJAZD DO BELL TEACHER CAMP,
CAMBRIDGE
(26.07-08.08. 2015)

KURS: LANGUAGE AND METHODOLOGY
REFRESHER

TRAVEL DAY: SUNDAY 26.07.2015
Dzisiaj wyruszyliśmy do Cambridge. Niesamowicie się cieszyłam, że udało mi się dostać na ten kurs. Takie
okazje rzadko się przytrafiają. Byłam podekscytowana i nie mogłam się doczekać, kiedy będziemy na
miejscu.
Podróż nie była zbyt męcząca. Dotarliśmy na kampus bez problemu. Jutro pierwszy dzień zajęć.

DAY 1: Monday 27.07.2015
Obudziłam się dzisiaj o 6:50, a w każdym razie tak mi się wydawało. Po bardzo niechętnym
opuszczeniu łóżka okazało się, że jednak jest 5:50! Poszłam się jeszcze położyć.
Przed rozpoczęciem kursu byłam i podekscytowana i troszeczkę podenerwowana, ponieważ w
mojej grupie nikogo nie znałam, miejsce było nowe i nie do końca wiedziałam, czego się
spodziewać.
Okazało się, że w mojej grupie jest 19 osób. Jestem jedyną Polką, z czego bardzo się cieszę.
Większość uczestników, to osoby z państw europejskich, ale są też dwie japonki. Wszyscy wydają
się mili.
Mieliśmy spotkanie organizacyjne oraz ćwiczenia i gry, które miały za zadanie sprawić żebyśmy
się lepiej poznali i dobrze poczuli w grupie.
To był bardzo ekscytujący, ale też męczący dzień.

DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
Kiedy weszłam do sali, w której mamy zajęcia okazało się, że większość kursantów już jest.
Wszyscy nie mogą się doczekać, żeby się czegoś nauczyć.
Na pierwszej sesji omawialiśmy strategie dotyczące różnych form interakcji w trakcie zajęć.
Na drugiej sesji skupiliśmy się na sposobach prezentowania nowych struktur gramatycznych.
Pojawiło się mnóstwo interesujących i bardzo kreatywnych sposobów na przedstawienie nawet
niezbyt porywających aspektów języka. Te pomysły bardzo przydadzą mi się w prowadzeniu zajęć
dla dorosłych kursantów. Myślę, że będą szczególnie przydatne dla seniorów, bo ułatwią
niejednokrotnie trudne do przyswojenia zagadnienia w sposób bardziej obrazowy i czytelny dla
słuchacza.
Zajęcia mają charakter warsztatów, co bardzo mi odpowiada. Jako uczący się jesteśmy w ten
sposób o wiele bardziej zaangażowani i możemy dzielić się spostrzeżeniami i pomysłami z innymi
osobami w grupie. Sprzyja to również zacieśnieniu więzi, jako grupa.
Po zajęciach obowiązkowych, wzięłam udział w warsztatach zatytułowanych ‘Questions
Questions’, czyli, w jaki sposób my jako nauczyciele powinniśmy formułować pytania na lekcjach
języka angielskiego, aby były one jak najbardziej efektywne i sprzyjały uczeniu się.
Dzisiaj wybrałam również wykład kulturowy na temat wyborów powszechnych w Wielkiej Brytanii.
Po kolacji poszliśmy na zwiedzanie Cambridge z przewodnikiem. Dowiedziałam się wielu
ciekawych rzeczy i zobaczyłam niesamowity zegar, który mnie wręcz zahipnotyzował. Będę
musiała wrócić w to miejsce sama i przyjrzeć mu się dokładniej.

DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Na dzisiejszych zajęciach omawialiśmy sposoby aktywowania naszych uczniów, na lekcjach
poświęconych mówieniu.
Po południu mieliśmy możliwość wziąć udział w wykładzie Martina Parrot’a na temat afektywnego i
efektywnego uczenia się. Byłam pod wrażeniem nie tylko tego, o czym mówił wykładowca, ale
także sposobem jego dzielenia się wiedzą czy odkryciami.
Wróciłam dzisiaj do centrum miasta, żeby dokładniej przyjrzeć się zegarowi, który urzekł mnie
wczoraj.
Ten niesamowity chronometr został stworzony przez doktora Johna Taylora, który sam był
studentem Corpus Christi College. Twórca chciał nam uzmysłowić, że czas działa destrukcyjnie i
nie możemy już odzyskać żadnej minuty, która przeminęła. Na szczycie wielkiego złotego zegara
o średnicy 122 centymetrów stoi wielki konik polny, który stopniowo "pożera czas". Pożeracz
Czasu przesuwa się po obracającej się tarczy, a każdy jego krok wyznacza sekundę. Godziny,
minuty i sekundy sygnalizowane są dzięki palącym się niebieskim światłom. Wskazują one
prawidłowy czas raz na pięć minut.
Odsłony tego niesamowitego zegara dokonał sam Stephen Hawking!

DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Dzisiaj odświeżyliśmy sobie ćwiczenia, które mogą być używane do przećwiczenia zagadnień
gramatycznych oraz słownictwa.
Po południu wybrałam się na warsztaty na temat efektywnej informacji zwrotnej. Omówiliśmy,
czym jest informacja zwrotna, co ją cechuje i dlaczego jest tak istotna w nauczaniu języków
obcych. Wzbogacona o tą wiedzę, jestem przekonana, że moje zajęcia z dorosłymi kursantami
będą skuteczniejsze. Będę potrafiła w bardziej efektywny sposób informować moich dorosłych
uczniów, w którym momencie procesu uczenia się znajdują się teraz, dokąd zmierzają pod
względem językowym oraz w jaki sposób osiągnąć wyznaczony tym sposobem cel.
Po zajęciach musiałam się iść położyć. Byłam wykończona. Zajęcia są fantastyczne, ale też
bardzo intensywne, dlatego jestem zmęczona fizycznie.
Po kolacji wzięłam udział, w zorganizowanym przez Bell Teacher Camp, karaoke. Było to dla mnie
nowe doświadczenie, ponieważ nigdy wcześniej nie brałam udziału w tego typu imprezie.
Wszyscy chętnie śpiewali, ale najbardziej entuzjastyczna była nasza grupa z Logmaru.

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Na zajęciach omawialiśmy, w jaki sposób przygotować ćwiczenia na słuchanie. Poświęciliśmy
również uwagę na to, w jaki sposób można zróżnicować to samo ćwiczenie, w taki sposób żeby
słabsi uczniowie mogli odnieść poczucie sukcesu a jednocześnie postawić poprzeczkę
odpowiednio wysoko dla uczniów lepszych językowo. Słuchanie jest jednym z najtrudniejszych
aspektów uczenia się języka, więc pomysły na zróżnicowanie poziomu ćwiczeń na słuchanie
pomoże moim dorosłym kursantom uporać się z trudnościami w motywujący dla nich sposób.
Kolejna sesja była poświęcona alternatywnym ćwiczeniom dotyczącym wypełniania luk w tekście.
Z zajęć wynoszę bardzo dużo praktycznych informacji i pomysłów, które na pewno będę mogła
wykorzystać na swoich zajęciach. Bardzo mnie to cieszy, bo właśnie tego praktycznego podejścia
oczekiwałam. Kurs uświadomił mi również, w jaki sposób można wyjść poza standardowe ramy w
nauczaniu oraz, że każde ćwiczenie może być przeprowadzone w interesujący i inspirujący dla
dorosłego człowieka sposób. Wystarczy dobra wola i kreatywne podejście.
Dzisiaj zajęcia trwały krócej. Po południu skorzystałam z wycieczki do Ely. Zwiedziliśmy
przepiękną katedrę oraz urocze miasteczko.

DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
Dzisiejszy dzień spędziliśmy w Londynie.
Zaczęłam zwiedzanie od London Eye, ponieważ kiedy ostatnio byłam w Londynie jeszcze nie
istniało. Pogoda była bardzo ładna, więc widok z koła był fantastyczny.
Nie mieliśmy zbyt dużo wolnego czasu, ale udało mi się zobaczyć Buckingham Palace, Picadilly
Circus, Trafalgar Square. Spędziłam też miłe chwile w St James Park. Bardzo mi się podobało.
Londyn jest wielokulturowy, co mi bardzo odpowiada. Wszystko jest też bardzo sprawnie
zorganizowane: Wbrew moim obawom czekałam dosłownie tylko kilka minut żeby wsiąść na
London Eye. Tego dnia odbywał się też rajd rowerowy przez miasto. Z reguły jest to bardzo duże
utrudnienie, ale wszystko było tak przemyślane i zorganizowane, że nie sprawiło to żadnego
kłopotu turystom.

DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Pojechałam dziś na wycieczkę do Oxfordu. Udało nam się skorzystać z darmowego zwiedzania
miasta z przewodnikiem. Nas oprowadzał student, który, jak później się okazało, dostał się na
studia aktorskie. Moim zdaniem zupełnie zasłużenie, ponieważ był najlepszym przewodnikiem jaki
kiedykolwiek oprowadzał mnie w życiu, a nie było to tylko moje zdanie. Wszyscy byli wprost
zachwyceni. James, bo tak było mu na imię, opowiadał nam, co ciekawsze historyjki związane z
Oksfordem, a sposób, w jaki to robił potrafiłby porwać tłumy. Jestem pewna, że w przyszłości
będzie świetnym aktorem. Może nawet zobaczę go kiedyś na dużym ekranie.
Zwiedziłam od środka Christ Church College, który jest słynny, między innymi, dlatego, że na
klatce schodowej filmowano sceny do Harry’ego Pottera. Jadalnia w tym filmie była wiernie
wzorowana na jadalni tego collegu.
Wieczorem świętowaliśmy w miejscowym pubie urodziny Agnieszki – naszej koleżanki z Logmaru.
Nie mogę uwierzyć, że minęła już połowa mojego pobytu w Anglii. Czas tutaj płynie niesamowicie
szybko, zapewne, dlatego, że bardzo mi się tu podoba.

DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Na kursie podstawowym omawialiśmy dzisiaj „Lexical Approach”, oraz w jaki sposób można
uatrakcyjnić lekcję poświęconą czytaniu. Dzieliliśmy się również własnymi pomysłami i zasobami
na ciekawe lekcje.
Te warsztaty uświadomiły mi jak istotne jest koncentrowanie się na słownictwie w nauczaniu
dorosłych osób. Takie podejście rozwija umiejętność komunikowania się w możliwie najkrótszym
okresie czasu. To od zasobu słów, w głównej mierze, zależy skuteczne porozumiewanie się w
języku obcym, a na tym właśnie najbardziej zależy dorosłym kursantom. Z całą pewnością, więc
wykorzystam to podejście na moich lekcjach.
Po lunchu wzięłam udział w wykładzie kulturowym samego Jim’a Scrivener’a zatytułowanego
„Why do British People Laugh”
Zamiast kolacji, mieliśmy grilla na świeżym powietrzu.
Atrakcją wieczoru była muzyka na żywo. Wszyscy świetnie się bawili.

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Na pierwszym bloku zajęciowym każdy mógł wybrać, czy chciałby się skoncentrować nad pracą
nad słownictwem dla podniesienia swoich kompetencji językowych, czy pomysłami na
aktywizowanie uczniów w zakresie prac pisemnych. Ja wybrałam pierwszą opcję. Popracowałam
nad czasownikami złożonymi, przysłowiami, oraz słownictwem z różnych zakresów tematycznych.
Kolejny blok poświęcony był kreatywnemu pisaniu.
Po południu uczestniczyłam w warsztatach na temat sposobów zachęcania uczniów do mówienia.
Zapowiadało się bardzo interesująco, ale się rozczarowałam. Zbyt dużo niepotrzebnej, w tym
wypadku, teorii. Tak naprawdę niewiele to miało wspólnego z tematem „Getting students to
speak”.

DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Na pierwszych zajęciach omówiliśmy sposoby przeprowadzenia lekcji, które służą przećwiczeniu
wymowy. Ogólnie nie jestem fanką tego typu ćwiczeń, bo z reguły są nudne. Prowadząca jednak
po raz kolejny wyciągnęła asa z rękawa i pokazała nam zupełnie inne, bardzo interesujące
sposoby na przeprowadzenie tego typu lekcji. Myślę, że tego typu ćwiczenia najbardziej
przydadzą mi się w prowadzeniu zajęć z seniorami, którzy stosunkowo często mają złe nawyki
językowe, jeśli chodzi o wymowę i sprawia im ona wiele trudności. Cieszę się, że będę mogła z
nimi popracować nad tym obszarem rozwoju językowego w ciekawy i niestandardowy sposób.
W drugiej części mieliśmy okazję popracować samym nad tym, w jaki sposób chcemy
wykorzystać uzyskaną wiedzę i wskazówki na naszych lekcjach. Prowadząca dawała każdemu
pożyteczne podpowiedzi, żebyśmy jak najefektywniej mogli zrobić użytek z pomysłów, które się do
tej pory pojawiły.
Na tej części również, do naszej sali zawitała dyrektorka szkoły Logmar – pani Maria Margońska,
która przyjechała sprawdzić jak przebiegają zajęcia i jakie robimy postępy.
Po raz kolejny uczestniczyłam w wykładzie Jim’a Scrivener’a, tym razem na temat opowiadania
historyjek w języku angielskim.
Pod wieczór mieliśmy grupowe spotkanie z panią Marią w „The Eagle”- słynnym pubie w
Cambridge.

DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Dzisiejsze zajęcia poświęcone były sposobom poprawnego i efektywnego poprawiania błędów
uczniów, zarówno w mowie jak i w piśmie. Okazało się, że mój sposób poprawiania prac
pisemnych moich dorosłych uczniów nie jest skuteczny, ponieważ pozbawia kursantów możliwości
samodzielnego poprawiania własnych błędów, a tym samym proces uczenia się jest uboższy.
Wykorzystam wszystkie wskazówki prowadzącej, tak żeby moi dorośli kursanci poprawiając błędy
w swoich pracach pisemnych mogli równocześnie się na nich uczyć.
W drugiej części omawialiśmy pomysły na zadania na przećwiczenie słownictwa.
Po kolacji wybrałam się z moją grupą z kursu na Makbeta Szekspira na terenie King’s College.
Sztuka była zorganizowana na wolnym powietrzu w formie pikniku. Było to jedyne swego rodzaju
przeżycie. Aktorzy grali świetnie, byłam pod dużym wrażeniem. Jedynym problemem było to, że
scena była zbyt blisko drogi i czasami ruch uliczny zagłuszał dialogi. Mimo wszystko było warto.

DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
Dzisiaj niestety już ostatni dzień naszego kursu. Wszystkim trochę smutno, chociaż sporo osób
tęskni już za swoimi rodzinami. Sami trochę staliśmy się jak rodzina przez ten krótki okres czasu.
Zrobiliśmy podsumowanie kursu z naszą prowadzącą, wypełnialiśmy ankiety na temat pobytu w
Bell Teacher Camp. Dostaliśmy dyplomy uczestnictwa w kursie, a później nastąpiło oficjalne
pożegnanie wszystkich uczestników.
Zajęcia, jak co piątek skończyły się już o 13:00. Wybrałam się do centrum, bo wcześniej nie było
na to zbyt wiele czasu. Była piękna pogoda, więc zdecydowałam się pójść na punting tour –
przepłynięcie łódką kanałem rzeki Cam. Na lunch zjadłam tradycyjne danie Brytyjczyków - frytki z
rybą.
Wieczorem mieliśmy pożegnalną dyskotekę. Początkowo impreza była dosyć wolna, ale tu po raz
kolejny nasza polska grupa nie zawiodła. Jeden z naszych lektorów zorganizował dla chętnych
ekspresowy kurs Bachat’y. Najpierw nieśmiało dołączały pojedyncze panie, ale później impreza
szybko rozprzestrzeniła się na całą salę.
Po dyskotece przyszedł czas na pożegnania, czasami nawet we łzach. Wiele osób bardzo się ze
sobą zżyło.

TRAVEL DAY: SUNDAY 08.08.2015
Dzisiaj już wyjeżdżamy.

Staram się za bardzo o tym nie myśleć, żeby mnie nie ogarnęła

melancholia.
Po śniadaniu mieliśmy spotkanie organizacyjne z naszą metodyczką i wicedyrektor Logmaru.
Przekazała nam informacje na temat dokumentów związanych z wyjazdem oraz terminu ich
złożenia.
Mieliśmy jeszcze trochę czasu do wyjazdu, więc poszłam się przejść po ogrodach jednego z
collegów. W drodze powrotnej spotkałam kilka osób z naszej grupy z Logmaru i dołączyłam do
nich na kawę. O 12: 30 ostatnie spojrzenie na kampus i kurs na Londyńskie Lotnisko
Wyjeżdżam zmęczona, ale z mnóstwem pomysłów i pozytywnej energii na rozpoczynający się rok
szkolny. Po przyjeździe zamierzam przepisać wszystkie notatki w bardziej uporządkowany
sposób, i przy okazji usystematyzować sobie wszystko, czego się dowiedziałam.
Ten wyjazd, oprócz merytorycznej wartości, pozwolił mi się poczuć częścią większej społeczności,
„poszerzył mój wszechświat”. Uświadomił mi, że granice istnieją tak naprawdę tylko w naszym
umyśle.
W Cambridge poznałam wielu ciekawych ludzi, z różnych części świata, mogłam zanurzyć się w
anglojęzycznym świecie i doświadczyć pewnych rzeczy po raz pierwszy w życiu.
Myślę, że ten wyjazd rozwinął mnie nie tylko, jako nauczyciela, ale także, jako człowieka, co
bardzo sobie cenię.
Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę miała okazję brać udział w tak fantastycznym kursie.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Patryk Biela
DAY 1: Monday 27.07.2015
Pierwszy dzień minął na spotkaniach organizacyjnych i na zajęciach, które pokazały nam
wiele przykładów ćwiczeń mających na celu zapoznawanie się dorosłych kursantów ze sobą
nawzajem jak i ogólną tematyką zajęć. Poznaliśmy też pierwszą porcję słownictwa. Obejmowało
ono neologizmy związane ze współczesnym życiem.

Wykorzystane ćwiczenia będą miały zastosowanie w dużej mierze u dorosłych kursantów
ponieważ łączą w sobie efektywną naukę słownictwa poprzez powtarzanie jak i ćwiczenie
płynności mówienia i wymowy.
DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
We wtorek na dodatkowym wykładzie poznaliśmy aktualny stan brytyjskich list przebojów i
zarazem ciekawy sposób na przedstawienie współczesnej kultury młodzieży i dorosłym.
DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Dzisiejszy wykład Martina Parrota dostarczył nam cały arsenał ćwiczeń i przykładów do
wykorzystania wśród prawie wszystkich grup wiekowych (po odpowiednich modyfikacjach) a
dotyczących nauczania gramatyki.

DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Warsztaty językowe dotyczyły formułowania i zadawania pytań w klasie. Po krótkim
wprowadzeniu teoretycznym mieliśmy okazję przekonać się jakie efekty dają różnie zadane
pytania. Otrzymana wiedza będzie szczególnie przydatna w nauczaniu młodzieży i dorosłych na
kursach ogólnych, gdzie oczekuje się od kursantów coraz bardziej złożonych odpowiedzi a pytania
mogą ich skutecznie ukierunkować.

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Wycieczka do Ely pokazała nam jak wygląda typowe angielskie miasteczko z ważną katedrą w
swoim centrum. Zdjęcia będą stanowiły świetny materiał uzupełniający materiał kulturowy.
DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
Wyjazd do Londynu obfitował w wiele atrakcji. Trudno było zdążyć zobaczyć wszystko co
ciekawe i ważne. Jednak najważniejsze punkty w stolicy udało się zaliczyć.
DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Oxford to swoista konkurencja dla Cambridge ale można te oba miasta śmiało porównać
jeśli chodzi o architekturę, klimat i historię. Warto było odświeżyć i nawet wzbogacić wiedzę o
nowe fakty i ciekawostki podczas wizyt w tych trzech miejscach. Będą one z pewnością
wykorzystane podczas zajęć, szczególnie na kursach z nauczycielami szkół gimnazjalnych i
średnich ponieważ mogą być wykorzystane na innych zajęciach z młodzieżą.
DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Nowy tydzień zaczął się od zajęć z języka świata rozrywki na przykładzie piosenek.
Okazuje się, że można uczyć się z piosenek naprawdę zaawansowanych słówek i idiomów! Na
sesji popołudniowej poznaliśmy przykłady zmian w mówionym angielskim na przykładzie
fragmentu filmu pod kątem dialektów. Takie ciekawostki językowe z pewnością wzbogacą zajęcia
nie tylko z młodzieżą ale też z dorosłymi kursantami bo wszyscy są ciekawi nowości i nowych
trendów w języku!

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Dzisiaj najbardziej interesujące lekcje dotyczyły poznawania i pracy z językiem prasy
codziennej a dotyczących życiowych, śmiesznych sytuacji. Poznaliśmy ćwiczenia do
wykorzystania np. wśród dorosłych kursantów przygotowujących się do wyjazdu za granicę
bowiem zawierają one język codziennych sytuacji.
DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Środa to dzień z wykładem p. Scrivener'a, który przedstawił nam porywające ćwiczenia
wykorzystujące bajki czy opowiadania na zajęciach z dorosłymi. Okazuje się, że wiek nie ma tu aż
takiego znaczenia!
DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Na czwartkowych warsztatach dyskutowaliśmy o efektownym feedbacku czyli jaka
informacja zwrotna najbardziej trafia do kursanta po ocenieniu jego pracy: pisemnej czy ustnej.
Informacje te będą szczególnie ważne podczas oceniania osób dorosłych na początkowym etapie
kształcenia ponieważ są zwykle podatni na niezręcznie podane uwagi i łatwo się zniechęcają.
DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
Ostatni dzień minął na podsumowaniach i powtórkach. Dostaliśmy kolejną, ale niestety
ostatnią, porcję ciekawych ćwiczeń obejmujących większy materiał i mających na celu utrwalenie
materiału jak i ćwiczenie płynności w mówieniu. Można je będzie wykorzystać z całą pewnością u
osób dorosłych nie tylko na ogólnych kursach ale też na tematycznych, np. Business English.
Oprócz wzbogacenia się o nowe pomysły co do prowadzenia kursów mieliśmy okazję
poznać różne kultury i podejście do nauczania w innych krajach. Nawiązaliśmy też nowe
znajomości. Wszystko to tworzy ciekawy obraz przed kolejnym rokiem szkolnym!

2014-1-PL01-KA104-000304

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Karolina Kwiatkowska
Na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku, nauczycielom szkoły Logmar w Rybniku dane było
wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez Bell, odbywającym się w pięknym mieście
Cambridge. Każdy z uczestników miał możliwość wyboru jednej z kilku opcji profilu kursu, wraz z
kilkoma innymi uczestnikami wybrałam Creativity In The Classroom, gdyż celem moim było
rozwijanie pomysłów na interesujące zajęcia oraz zaczerpnięcie świeżego spojrzenia na
nauczanie.
Wydarzenie to w całości śmiało określić mogę jako niezwykle udane, owocne w doświadczenia i
wzruszające, jako że nie tylko zdobyliśmy przydatną wiedzę, doświadczyliśmy przyjemności
kulturowych oraz życia codziennego w pięknym akademickim otoczeniu, ale też pozwoliło to nam
się zintegrować i poszerzyć międzynarodowe znajomości.
Każdy dzień miał określony rytm, aczkolwiek czas różnicowany był dodatkowymi wykładami,
wycieczkami i przyjemnościami czasu wolnego organizowanymi na miejscu.
Oto w skrócie pogląd na pobyt w typowo angielskim i urzekającym Homerton College:
DAY 1: Monday 27.07.2015
Śniadanie w pięknej jadalni oraz inauguracja kursu, podział osób na grupy zgodnie z wybranym
profilem, rozpoczęcie edukacyjnej przygody; integracja z nowo uformowaną grupą, z którą
spędzimy kreatywnie najbliższe 2 tygodnie, zapoznanie z wykładowcą prowadzącym; omawianie
kwestii teoretycznych dotyczących rodzajów uczenia, budowanie współpracy w mniejszych
grupach poprzez tworzenie konstrukcji z pianek i makaronu; po południu zapoznanie z obiektem i
otoczeniem, obiadokolacja i rozmowy na temat pierwszych wrażeń; doświadczenia zdobyte
podczas zajęć pokazały nam jak można w łatwy i przyjemny sposób zintegrować nowo utworzoną
grupę dorosłych uczniów poprzez wprowadzenie zadań opartych na współpracy, co znacznie
ułatwia proces nauki, jako że pomaga tworzyć przyjazne środowisko edukacyjne, co w pracy z
dorosłymi nie zawsze jest łatwe

DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
– przygotowanie do zajęć; omawianie etapów i konstruowanie przykładowej lekcji;
po południu udział w warsztatach 'questions, questions' dotyczących sprawnego i efektywnego
formułowania pytań podczas zajęć z uczniami; wyprawa do centrum Cambridge; wiedza zdobyta
na zajęciach pokazuje jak istotne jest formułowanie adekwatnych pytań, w odpowiedni sposób
oraz jak wpływa to na komfort ucznia na lekcji
DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
– zajęcia w dniu dzisiejszym dotyczyły odgrywania różnych ról w społeczeństwie i wyrażania swej
pozycji oraz kwestii przekonywania do swoich racji i dyskusji; oglądanie Jamiego Oliviera –
zadania językowe oparte na vlogu kulinarnym, tworzenie przepisów typowych dla danego kraju
poszczególnych członków naszej grupy oraz ich prezentacja (rozszerzanie wiedzy
międzykulturowej oraz zaczerpniecie przydatnych pomysłów na interesującą lekcje z dorosłymi
dotyczącą wprowadzania słownictwa, wyrażeń oraz umiejętności praktycznych w danym zakresie
wiedzy); integracja w kampusowym buttery
DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
– zajęcia oparte na vlogach internetowych (w dobie wszechobecnej komputeryzacji i korzystania
ze środków masowego przekazu internetowego warto wprowadzać na zajęcia elementy, które
kojarzą się z pozytywnym użytkiem codziennym i mogą być przydatne nie tylko w wyjątkowych
sytuacjach); po południu warsztaty 'oh no! Not another gap fill' oparte na użyciu piosenek na
zajęciach, w innej formie niż tradycyjna (kolejna przyjazna uczniom i łatwo przemawiająca do
uczących się forma nauki języka, urozmaicenie bardziej tradycyjnych zajęć); odpoczynek na
trawie
DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
– przygotowanie do zajęć, które oparte były tego dnia na użyciu muzyki i tekstów na lekcjach, czyli
dla niektórych z nas było to swego rodzaju nawiązanie do warsztatów z dnia poprzedniegoutrwalenie wiedzy i poszerzenie jej o nowe inspiracje; w pracy z dorosłymi ukazanie sensowności
nauczania jest bardzo istotne, szczególnie jeśli niesie ono ze sobą przyjemne konotacje, takie jak
np. słuchanie i rozumienie swoich ulubionych piosenek w j.ang., czy też filmów, a także
wiadomości ze świata; przygotowanie do weekendu (następnego dnia wycieczka do Londynu, w
niedzielę do Oxfordu)
DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
– wycieczka do Londynu
DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
– wycieczka do Oxfordu
DAY 8: MONDAY 03.08.2015
– rozpoczęcie drugiego tygodnia wspaniałej edukacyjnej przygody przeplatanej przyjemnościami
obcowania z pięknym angielskim otoczeniem; przygotowanie do wymagającego dnia pełnego
zajęć i wrażeń; na kursie dziś story telling i hypnagogic imaging; analiza zasad kreatywności
Maley'ego; po południu wzięcie udziału w pogadance kulturowej na temat angielskiego jedzenia i
zmian jakie zachodzą w angielskim sposobie żywienia na przestrzeni lat, co pozwalać będzie na
wprowadzenie uaktualnionych elementów kulturowych na zajęciach z osobami dorosłymi, dla
których różnego rodzaju ciekawostki mogą stanowić urozmaicenie procesu nauczania oraz lepsze
zrozumienie użytkowania języka obcego; integracja wieczorna wśród uczestników kursu

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
– zajęcia oparte na użyciu materiałów z życia wziętych, takich jak np. prasa – w nauczaniu
dorosłych jest to forma, która bardzo łatwo i bezpośrednio przemawia do uczących się, jako że
widzą zasadność stosowania tego typu materiałów i użytkowość języka, co zachęca ich do
zgłębiania wiedzy językowej, przy okazji mogą zaczerpnąć dodatkowej wiedzy ze świata;
zwiedzanie Cambridge
DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
– na zajęciach omawianie cech dobrego i złego nauczyciela, a także metod nauczania – analiza
pracy własnej i postawy nauczycielskiej, jaką prezentujemy sobą; odwiedziny naszej Pani
Dyrektor; po południu warsztat na temat użycia historyjek i opowiadań na lekcji (kolejny sposób na
urozmaicenie zajęć oraz wprowadzanie słownictwa i zakresu materiału językowego, który byłoby
trudno wprowadzić w inny sposób – łączenie przyjemnego z pożytecznym, co jest kluczowe w
motywacji osób uczących się; wieczorna integracja w angielskim pubie
DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
– pierwsza część zajęć oparta na sprawnej współpracy grupowej w budowaniu konstrukcji
ochronnych jajek spuszczanych z piętra na chodnik (zwrócenie uwagi na istotne konstruktywnej
pracy grupowej, również w procesie nauczania); druga część zajęć oparta na wyjątkowo
interesującej lekcji języka japońskiego, która stanowiła natchnienie i bazę do stworzenia lekcji
tylko i wyłącznie w swoim ojczystym języku i nauczenie podstawowych fraz z owego języka osób o
innej narodowości (owocny sposób nauczania języka obcego, szczególnie u osób dorosłych, jako
że w przeciwieństwie do dzieci, prezentują oni większą niezależność w procesie nauczania, a
także mają rozwinięte abstrakcyjne myślenie i wiedzę o świecie i życiu, co znacznie pomaga w
eliminacji języka ojczystego podczas nauczania języka obcego); wieczorny quiz wiedzy o WB
DAY 12: FRIDAY 07.08.2015

– rozpoczęcie ostatniego dnia kursu; zakończenie wspólnej edukacyjnej przygody; wypełnianie
ankiet, mowa pożegnalna na auli, zdjęcie pamiątkowe; pożegnanie z miastem, ludźmi i budząca
się nutka nostalgii; impreza pożegnalna i pakowanie się

2014-1-PL01-KA104-000304

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Katarzyna Wróbel
DAY 1: Monday 27.07.2015
Sesja poranna 1
Pierwsza sesja poświęcona była poznaniu się uczestników kursu. W tym celu zostaliśmy
podzieleni na grupy. W grupach omawialiśmy ćwiczenia typu ‘ice breakers’. Każdy z członków
grupy przedstawiał jedno takie ćwiczenie, a następnie grupa wspólnie decydowała, które z
ćwiczeń zaprezentować pozostałym uczestnikom kursu. W ten sposób mieliśmy nie tylko okazję
poznać się, ale również praktycznie sprawdzić, czy zaproponowane ćwiczenia sprawdzą się w
pracy z osobami dorosłymi. Zaproponowane ćwiczenia z pewnością będę mogła wykorzystać na
zajęciach w grupach dorosłych, w tym podczas szkoleń i warsztatów z nauczycielami.
Sesja poranna 2
Sesja była wprowadzeniem do kursu, a jednocześnie dała nam możliwość wymiany opinii na
temat tego, co dla każdego z nas znaczy określenie ‘uczyć dobrze’. Jest to szczególnie ważne w
kontekście pracy z osobami dorosłymi, gdyż należy brać pod uwagę wiele czynników, z których
najważniejszym wydaje się motywowanie i podtrzymanie zainteresowania osób dorosłych nauką
języka obcego. Pracując z osobami dorosłymi, w ty z nauczycielami ważne jest, aby umiejętnie
przygotować i poprowadzić zajęcia.
Sesja popołudniowa
Podczas tej sesji skupiliśmy się nad definicją doświadczonego i/lub kompetentnego nauczyciela.
Przedyskutowaliśmy również cechy i umiejętności, którymi powinien charakteryzować się
nauczyciel kompetentny. Kompetencje, to słowo klucz podczas pracy z osobami dorosłymi, w
moim przypadku z nauczycielami, którzy szkolą się zarówno językowo, jak i metodyczne.
DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
Dzisiaj były tylko 2 sesje, ponieważ po południu mieliśmy możliwość korzystania z dodatkowych
warsztatów.
Sesja 1
Podczas tej sesji poznaliśmy zasady, według których można przygotować sesje z uczestnikami
kursu, oraz warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Jest to szczególnie ważne w kontekście osób
dorosłych, które przychodzą na kursy często po pracy. Ważne jest, aby osoby te wiedziały jakie są
cele zajęć, jak będą pracować. Po raz kolejny zgodziliśmy się, iż rozgrzewka językowa jest
niezbędnym elementem zajęć. Jej zastosowanie pozwala na przejście ze ‘świata pracy i domu’ w
‘świat języka angielskiego’.
Sesja 2
Podczas tej sesji pracowaliśmy nad szczegółowym przygotowaniem planu zajęć, ważnymi
elementami są: cele, które powinny być przedstawione na zajęciach, w tym na zajęciach z

osobami dorosłymi zarówno na początku, jak i na końcu zajęć. Powtórzenie celów na końcu zajęć
uświadamia uczestnikom, że czegoś się nauczyli, a więc wzmacnia ich motywację, co jest bardzo
ważne w pracy z dorosłymi.
Warsztaty
Warsztaty, które wybrałam dotyczyły brytyjskiego kina. Materiały, które otrzymałam z pewnością
wykorzystam w pracy.
DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Sesja 1
Ta sesja była dla mnie szczególnie cenna w kontekście urozmaicenia zajęć z osobami dorosłymi.
Poznałam wiele ciekawych ćwiczeń, które można bezpośrednio lub po adaptacji wykorzystać na
zajęciach. Ciekawe były również sposoby uzyskiwania informacji zwrotnej na temat zajęć.
Uważam, iż osoby dorosłe szczególnie cenią sobie możliwość wyrażenia opinii o zajęciach.
Materiały z zajęć pozwolą na różnorodne przedstawianie informacji zwrotnej.
Sesja 2
Mały przedsmak nadchodzącego tygodnia. Omawialiśmy szczegółową strukturę warsztatów i
każdy z nas miał zastanowić się nad tym, jakie zajęcia chciałby poprowadzić. Było wiele rozmów i
emocji, tym bardziej, że przygotowujemy zajęcia dla nauczycieli-uczestników kurs.
DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Sesja 1
Dla mnie, jako osoby pracującej z nauczycielami i obserwującej pracę nauczycieli ta sesja była
bardzo przydatna. Była ona poświęcona obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Omawialiśmy również indywidualne preferencje w nauczaniu i ich wpływ na ocenę zajęć
prowadzonych przez inne osoby.
Sesja 2
Podczas tej sesji otrzymaliśmy narzędzia służące obserwacji zajęć. Zostały one omówione,
oceniliśmy również ich przydatność podczas różnego rodzaju obserwacji zajęć.
Warsztaty
Po południu ponownie mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach. Tym razem wybrałam
warsztaty poświęcone pracy z podręcznikiem na lekcji. Miałam możliwość wymiany doświadczeń z
innymi nauczycielami jak dobrze pracować z podręcznikiem.
DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Sesja 1
Każdy nauczyciel, którego zajęcia są obserwowane ma naturalną obawę jak zostanie oceniony.
Dlatego też bardzo często jest negatywnie nastawiony do osoby, która obserwuje zajęcia. Sesja
pozwoliła zrozumieć takie postępowanie i je zaakceptować, a jednocześnie poznaliśmy narzędzia,
które pomogą obserwującemu przełamać niechęć nauczyciela.

Sesja 2
Tym razem dowiedziałam się jak interweniować, dawać informację zwrotną nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia. Poznaliśmy 6 kategorii interwencji.
Po południu w ramach poznawania tradycji, kultury i historii WB pojechałam na wycieczkę do Ely.
DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
Wycieczka do Greentchester – wspaniała brytyjska historia i tradycje

DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Tym razem Oxford – nauka, historia i kultura
DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Sesja 1 i 2
Obydwie sesje poświęcone były temu jak dawać nauczycielom informację zwrotną. To bardzo
trudna i odpowiedzialna rola dla nauczycieli – trenerów. Mieliśmy także możliwość poćwiczyć
udzielanie informacji zwrotnej, co wywołało sporo dyskusji.
Sesja 3
Po południu pracowaliśmy w parach nad zajęciami, które będziemy prowadzić. Czas upłynął
bardzo szybko, było wiele pomysłów, w końcu każda para zdecydowała się na swój temat.
DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Sesja 1
Obserwacja zajęć i udzielanie informacji zwrotnej nadal wzbudzają wiele emocji. Tym razem
obserwowaliśmy lekcję i przygotowywaliśmy informację zwrotną. Nie jest to wcale proste.
Sesja 2
Informacja zwrotna w formie ustnej i pisemnej. Czy się różnią, jaką mają wartość i znaczenie. Tym
zajmowaliśmy się na sesji popołudniowej.
DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Cały dzień upłynął bardzo pracowicie. Przedstawialiśmy swoje warsztaty, następnie otrzymaliśmy
informację zwrotną, do której mogliśmy się odnieść, sami też udzielaliśmy takiej informacji innym
prowadzącym. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, które wiele mnie nauczyło.
DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Na sesjach omawialiśmy nasze zajęcia, wrażenia i emocje, które nam towarzyszyły. Następnie
skupiliśmy się na trudnych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas zajęć, obserwacji zajęć, czy
też podczas udzielania informacji zwrotnej. Jest to bardzo trudny temat, szczególnie w pracy z
nauczycielami.
DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
Ostatni dzień zajęć poświęcony był przygotowaniu kursu, szkolenia, czy też sesji treningowej. Dla
mnie szczególnie ciekawym elementem było planowanie działań po zakończeniu kursu, tak, aby
zmotywować uczestników do dalszej nauki, do szkolenia się.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Magdalena Tokarczyk
DAY 1: Monday 27.07.2015
Na pierwszych zajęciach prowadzący kurs Pete Sharma podzielił nas na cztery czteroosobowe
grupy, tak by w tej samej grupie nie znalazły się dwie osoby tej samej narodowości. Następnie
pracując w grupie zbieraliśmy informacje o sobie nawzajem. Później musiałam wpisać te
informacje do Power Pointa. Wreszcie prezentowałam informacje zebrane w mojej podgrupie
reszcie kursantów. Jak się później okazało w każdej grupie wybrano właśnie osobę z Polski do
prezentowania wyników. W naszej szesnastoosobowej grupie były osoby z Bułgarii, Słowacji,
Hiszpanii, Włoch, Meksyku i oczywiście z Polski.
DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
Dzisiejsza poranna sesja była poświęcona umiejętności słuchania. Wykładowca podał nam kilka
ciekawych adresów stron internetowych, gdzie mogliśmy znaleźć ćwiczenia ze słuchu. Pracując w
parach przeglądaliśmy te strony, a następnie przekazywaliśmy reszcie grupy nasze spostrzeżenia.
W czasie drugiego bloku omawialiśmy blogi, przeglądaliśmy różne blogi przydatne w nauczaniu
angielskiego oraz próbowaliśmy utworzyć własny blog. Z moimi dorosłymi kursantami z pewnością
będę korzystać ze strony Jamie Keddie’go, gdzie znalazłam nagrane teksty wraz z ćwiczeniami
pogrupowane według poziomów i tematyki. Również na stronie TED znalazłam wspaniałe wykłady
z różnych dziedzin, gdzie dodatkowo można włączyć napisy angielskie lub polskie.
Tego samego dnia po południu uczestniczyłam w bardzo ciekawym warsztacie dotyczącym
mózgu i jego działania. Później uczestniczyłam jeszcze w dyskusji dotyczącej brytyjskiej muzyki
prowadznej przez Annę Young. Wieczorem wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy centrum
Cambridge.
DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Dzisiaj na pierwszych zajęciach omawialiśmy różne zastosowania tablic interaktywnych w klasie.
W drugim bloku sami tworzyliśmy ćwiczenia na tablicy interaktywnej. Następnie musieliśmy
zaprezentować naszą krótką lekcję na tablicy interaktywnej reszcie grupy. Z pewnością będę
korzystać z tablicy interaktywnej z moimi dorosłymi kursantami, gdyż oferuje wiele możliwości.
Zwłaszcza wyświetlanie filmików do ćwiczeń ze słuchu i rozwiązywanie zadań wraz z całą grupą.
DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Dzisiaj na porannej sesji omawialiśmy aplikacje na smartfony i tablety do nauki angielskiego.
Poznałam mnóstwo ciekawych aplikacji, które mogę wykorzystać w klasie lub polecić moim
uczniom do ćwiczeń w domu. Najbardziej podobała mi się aplikacja The Big Picture – aplikacja z
ćwiczeniami z gramatyki, która jest grą. Wadą większości pełnych wersji aplikacji jest to, że są
płatne. Na drugiej sesji dowiedziałam się czym są wiki. Świetne narzędzie najlepiej do
wykorzystania z dorosłymi.

Po południu uczestniczyłam w warsztacie pt. „Oh no! Not anothe gap-fill!”. W czasie tego
warsztatu poznałam nowe sposoby na wykorzystanie piosenek w czasie lekcji. Ćwiczenia te
zdecydowanie przeznaczone do użycia z dorosłymi kursantami.
I wreszcie wieczorem wspaniała zabawa z Karaoke w naszym Buttery Bar.
DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Dzisiaj po omówieniu ośmiu narzędzi mieliśmy w parach zdecydować się na jedno narzędzie i go
wypróbować. Zdecydowałyśmy się na Quizlet. Można tam znaleźć quizy przygotowane przez
nauczycieli z całego świata, ale również tworzyć własne quizy. Z wpisanych przez siebie słów
można potem utworzyć quiz do nauki, test, grę. Do słów można dodać obrazy wybierając z
bogatej bazy programu. Bardzo przydatny przy przyswajaniu nowych słów jak i powtarzaniu już
poznanych. Będę tworzyć swoje quizy i zadawać moim dorosłym kursantom tworzenie swoich
quizów jako zadanie domowe dla utrwalenia słów.
DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
Wycieczka do Londynu.
Po śniadaniu zostaliśmy zawiezieni autokarem do Londynu. Miałam okazję przejechać się na
London Eye – ogromnym kole młyńskim. Oczywiście widziałam Houses of Parliament ze
wspaniałą wieżą zegarową i słynnym Big Benem. Później przespacerowałyśmy przez St James’s
Park pod Buckingham Palace. Dalej na Trafalgar Square po pamiątki i do National Gallery
zobaczyć słynne „Słoneczniki’ Van Gogha. Wracając na miejsce zbiórki zrobiłam sobie jeszcze
zdjęcie pod siedzibą premiera na 10, Downing Street. Niestety dzień szybko się skończył i trzeba
było wracać do Cambridge.
DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Wycieczka do Oxfordu.
Znowu autokarem zostaliśmy zawiezieni do przepięknego Oxfordu. Po przyjeździe akurat
zdążyliśmy na dwugodzinne oprowadzanie po Oxfordzie z przewodnikiem. Młody i porywający
przewodnik bardzo ciekawie opowiadał historię najbardziej znanych miejsc tego uniwersyteckiego
miasta. Potem poszłyśmy na wieżę Carfax Tower, by zobaczyć Oxford z góry. Dalej poszłyśmy
zwiedzać Christ Church College. Stałam chyba w najdłuższej kolejce w moim życiu, ale było
warto. Właśnie na ich klatce schodowej kręcono niektóre sceny Harry Pottera, a wielka jadalnia
posłużyła do stworzenia dokładnej repliki jadalni w filmach o Harrym Potterze. Potem zostało już
niewiele czasu, by kupić pamiątki i znowu wracamy do Cambridge.
DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Zaczynamy drugi tydzień kursu.
Dzisiaj na zajęciach omawialiśmy narzędzia używane do nauczania gramatyki i słownictwa.
W czasie drugich zajęć omawialiśmy czaty, fora i innych formy kooperacji między uczniami. Potem
założyliśmy swoje forum i każdy indywidualnie dzielił się na nim swoimi przemyśleniami. Świetne i
szybkie narzędzie porozumiewania się między uczniami. Dorośli kursanci mogą dzielić się
problemami i pomagać sobie z zadaniem domowym lub innymi problemami językowymi.
Po południu byłam na warsztatach kulturowych „Why do British people laugh at 6.30?”
prowadzonych przez Jim'a Scrivener'a.
Wieczorem, zamiast kolacji barbecue!
DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Dzisiaj w czasie zajęć omawialiśmy platformy do uczenia języka. Poznaliśmy Moodle, English 360,
Macmillan Campus i wiele innych. Największą wadą większości z nich jest fakt, że są płatne i nie
pozwoliło nam to dokładnie zbadać ich możliwości.

Dla mnie najbardziej przydatna będzie platforma EDMODO, gdzie mogę zakładać grupy
kursantów, komunikować się z nimi, przesyłać im zadania, poprawiać je od razu, bez potrzeby
drukowania. Po sprawdzeniu jest możliwość nie tylko przesłania uczniowi maila, ale nawet
krótkiego filmiku z opisem błędów.
Po południu uczestniczyłam w warsztatach pt. „Getting students to speak (and listen actively to
one another) can be a challenge ...” prowadzonych przez Francoise Votocek.
DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
W czasie pierwszych zajęć omawialiśmy zastosowanie nagranego przez nas lub naszych uczniów
materiału audio/video. Następnie pracując w czteroosobowych grupach mieliśmy wymyślić i
nagrać nasze ćwiczenie. Wymyśliłyśmy trzy pytania z użyciem drugiego trybu warunkowego, a
następnie zadaliśmy je osobom pracującym w Collegeu. Powstał fajny filmik, który po
opracowaniu można użyć nie tylko do ćwiczenia trybu warunkowego, ale by porównać różne
akcenty rodzimych użytkowników języka. Można także pokusić się o porównanie sposobów
wypowiadania się osób wysoko wykształconych (wykładowca) i osób słabiej wykształconych
(pracownik kuchni, osoba myjąca okna).
Tworzenie własnych filmów może być bardzo pomocne w nauczaniu języka osób dorosłych.
Można np. nagrywać siebie, a później analizować z nauczycielem i innymi kursantami popełnione
błędy.
Po południu uczestniczyłam w wykładzie Jima Scrivenera pt. „Humans, dragons, bears”.
Wieczorem ‘Punting in the rain’ czyli pływanie w tradycyjnych łodiach (punts) po rzece Cam.
Akurat strasznie padał deszcz – niezapomniane przeżycie.
DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Dzisiaj pierwszy dzień prezentacji. Każdy uczestnik przedstawiał swoja prezentację na temat
wybranego przez siebie narzędzia. Moja prezentacja przedstawiała pomysły na użycie kodów QR
w klasie. Uważam, że to świetny sposób na urozmaicenie zajęć ze starszymi dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi. W czasie drugiego bloku omawialiśmy różne narzędzia do testowania wiedzy uczniów.
Najważniejsza dla mnie była dyskusja na temat monitorowania pracy i postępów uczniów
rozwiązujących testy online.
Wieczorem brałam udział w Pub Quiz w naszym Buttery Bar. Świetna zabawa!
DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
Dzisiaj ostatni dzień kursu. W trakcie pierwszej sesji pozostałe sześć osób przedstawiało swoje
prezentacje. Następnie ocenialiśmy online nasz kurs. Potem był czas na pożegnanie z naszym
wspaniałym nauczycielem i czas na wspólne zdjęcia. Wkońcu wszyscy uczestnicy wszystkich
kursów spotkali się na uroczystym zakończeniu kursu z Silvaną. Wieczorem zaś był czas na
wspólne przyjęcie pożegnalne.
TRAVEL DAY: SUNDAY 08.08.2015
Dzień wyjazdu. Od rana pakowanie, pożegnalny spacer do centrum Cambridge i wreszcie autobus
na dworzec kolejowy. Potem pociągiem na lotnisko i lot do Katowic. Lądowanie w Polsce o 20.30.
Żegnaj Cambridge, witaj Rybniku!
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Grażyna Gajewska
DAY 1: Monday 27.07.2015
Warsztaty z Mikem Furberem: " Marshmallow& spaghetti construction". Pracowaliśmy w grupach
nad stworzeniem konsrukcji, której zastosowanie trzeba było wyjaśnić. Bardzo podobała mi się
propozycja zastosowania tych materiałów – prowokuje kreatywność i konwersację, rozwija
wyobrażnię, wprowadza atmosferę zabawy. Jest przydatna do wielu "post acivities". Podczas
warsztatów poznałam inne przykłady ćwiczeń rozwijających wyobrażnię i umiejętności komunikacj
w obcym jęzku, np: "telling the lies", które wykorzystam w pracy z dorosłymi kursantami oraz
seniorami.
DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
Podczas warsztatów omawialiśmy zastosowanie filmu w uczeniu różnych umiejętności językowych.
Ustalaliśmy kolejność i analizowaliśmy poszczczególne etapy lekcji. Podobała mi się propozycja
zastosowania reklamy filmowej do tego typu lekcji. Nauczyłam się jak poprowadzić taką lekcję w
konekście rozwoju różnych sprawności językowych dorosłych kursantów. Po południu
uczestniczyłam w dodatkowych warsztatach na temat : "Effective questioning".
DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Omawialiśmy zalety "drama acitivity" w uczeniu języka obcego. W grupie warsztatowiczów
odegraliśmy scenkę – "party situation" - z zastosowaniem przymiotników osobowości. Zastosuję
tego rodzaju aktywność w pracy z dorosłymi i seniorami. W drugiej części warsztów pracowaliśmy
nad planem lekcji z wkorzystaniem filmu na you- tube, gdzie Jimy Oliver, kucharz celebryta,
prezentował swoje przepisy kulinarne. Był to materiał stymulujący do pracy w grupach nad
przygotowaniem posteru reklamującego przepis kulinarny charakterystyczny dla danego krajupraca z podziałem na grupy wg narodowości. Bardzo podobał mi się pomysł i sposób prezentacji
posterów po zakończonej pracy, oraz wykorzystanie ich do dekoracji sali lekcyjnej.
Po warsztatach odbył się wykład Martina Parrota na temat: "Lerner Preferences and affective
learning", w którym uczestniczyłam.
DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Temat warsztów był następujący: "Video camera in the students hands". Na podstawie filmu
instruktażowego Jamiego Keddie (you-tube) uczyliśmy się techniki robienia filmu video z
wykorzystaniem video edytora. Pracowaliśmy w grupach nad przygotowaniem filmu na dowolny
temat. Moja grupa robiła film o ludziach zatrudnionych w Hommerton College. Uważam, że pomysł
takiej lekcji jest interesującym wyzwaniem do pracy z dorosłymi i seniorami. Po południu
uczestniczyłam w dodatowych warsztatach : " Oh no! No another gap filling". Poznałam wiele
sposobów wykorzystania piosenki do nauki języka co zamierzam wkorzystać w pracy z seniorami.

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Warszty rozpoczęły się wzięciem udziału wszystkich uczestników w dyktandzie. Było to
jednocześnie bardzo energetyzujące ćwiczenie w grupach, polegające na zapamiętywaniu
długiego zdania przez jednego z członków grupy i dyktowaniu tegoż zdania reszcie grupy przy
akompaniamencie głośnej muzyki. Dalsza część warsztatów poświęcona była wykorzystaniu
piosenki w nauce wielu aspektów języka. Spośród licznych sposobów zastosowania piosenki do
nauki języka w pracy z dorosłymi, bardzo podobało mi się zaadoptowanie tekstu chwytliwej
piosenki zespołu Luminers do nauki historii i słownictwa o ewolucji człowieka.
DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
Zwiedzałam indywidualnie miasto Cambridge
DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Wycieczka do Oxfordu.
DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Temat warsztatów:"Story telling and hypnagogic imaginery". Rozmawialiśmy o potencjale
zawartym w opowiadaniach i wykorzystaniu go do kreatywnego uczenia języka. Omawialiśmy
zasady aktywności podczas tego typu zajęć, takie jak: Maley's principle of creativity, heuristic
principle, constraints principle. Pracowaliśmy nad planem lekcji której celem było napisanie przez
studentów wiersza opisującego scenę przedstawioną na wybranej ilustracji ze strony htpp://
creativecomons.org.
DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Zajęcia poświęcone zastosowaniu autentycznych materiałów w nauczaniu języka obcego.
Ustalaliśmy i omawialiśmy etapy lekcji czytania. Jako autentyczny materiał do pracy posłużyły
artykuły z lokalnej prasy. W grupach przygotowywaliśmy plan takiej lekcji, następnie odbyła się
prezentacja przygotowanych lekcji. W mojej opinii, bardzo praktyczne jest korzystanie z tego typu
materiałów do nauki czytania w pracy z dorosłymi i seniorami, ponieważ poza rozwijaniem
umiejętności rozumienia tekstu czytanego kursanci mają kontakt z bieżącymi tematami
dotyczącymi życia społecznego i kulturalnego kraju danego obszaru językowego.
DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Ken Robinson- " Do school kill creativity?" (TED. Com talk). Dyskusja na temat kondycji i
skuteczności obowiązującego w szkołach systemu nauczania a poglądy na temat Kena
Robinsona.
Zastosowanie tego materiału posłuży mi do przygotowania ciekawego cyklu lekcji w pracy z
dorosłymi, podczas których kursanci rozwijać będą wszystkie sprawności językowe w kontekście
globalnego problemu potrzeb zmian w systemie edukacji, które podyktowane są między innymi
zmianami zachodzącymi na rynku pracy. Po południu podczas zajęć dodatkowych nauczyłam się
jak przygotować "TPR story" by efektywnie wykorzystać jej potencjał w nauce dorosłych i seniorów.
DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Aktywność " The great egg race" - praca w grupach. Podczas tej tej aktywności nauczyłam się jak
skuteczniej budować interakcję pomiędzy kursantami podczas pracy w grupach oraz rozwijać
kreatywne myślenie. Użyteczna do przygotowania różnego rodzaju "post activities", takich jak:
stawianie pytań w czasie przeszłym, zdawanie sprawozdania.

DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
Podsumowanie, omówienie i powtórzenie zdobytych na warsztatach wiadomości. Każdy z
uczestników dokonał samooceny zdobytych wiadomości, następnie usystematyzowaliśmy zdobytą
wiedzę wspólnie z całą grupą. Pożegnanie w ramach grupy zakończyło się ciekawym ćwiczeniem,
które polegało na anonimowym, wzajemnym opisie spostrzeżeń na temat cech osobowości
warsztatowiczów. Ćwiczenie wykorzystam do pracy z kursantami i seniorami. Spotkanie
zakończyło się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa w zajęciach.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Agnieszka Twardawa
DAY 1: Monday 27.07.2015
Pierwszy dzień rozpoczął się od oficjalnego powitania przez dyrektora
i wykładowców Homerton College w budynku Mary Alan. Zostaliśmy
zapoznani z zasadami bezpieczeństwa oraz bogatym programem
kulturowym zaplanowanym na czas naszego przyjazdu. Mieliśmy
również okazję spotkać się z wszystkimi kursantami, którzy przyjechali
do Homerton College z 24 różnych państw. W następnej części
spotkania poznaliśmy naszego wykładowcę Mike’a Furber’a z którym
udaliśmy się do Sali na pierwsze zajęcia rozpoczynające nasz kurs:
„Creativity in the classroom”. Zajęcia bardzo szybko minęły w
przyjaznej

i

kreatywnej

atmosferze.Potem

nadszedł

czas

na

odpoczynek. Udaliśmy się na kolację i krótki spacer.

DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
Zajęcia rozpoczęły się o 9:30. Dzisiaj pracowaliśmy w
grupach. Naszym zadaniem było wyszukanie ciekawego filmu,
który miał być inspiracją do stworzenia konspektu zajęć.
Razem

z

koleżankami

z

grupy

znalazłyśmy

bardzo

poruszającą, świąteczną reklamę o przyjaźni pomiędzy małym
chłopcem,

a

pingwinkiem.

Do

filmu

ułożyłyśmy

wiele

ciekawych ćwiczeń rozwijających mówienie i umiejętność
słuchania. Po lunchu udaliśmy się na wykład General Election na którym mieliśmy okazję w
humorystyczny sposób posłuchać na temat dawnych i obecnych polityków Wielkiej Brytanii.
Wieczorem, razem z przewodnikiem zwiedziliśmy centrum Cambridge.

DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Dzisiaj wykorzystując formę plakatu, zobrazowałyśmy i opisałyśmy
przepis charakterystyczny dla naszego kraju na kluski śląskie.
Następnie na podstawie plakatu omawiałyśmy przepis pozostałym
osobom w grupie. W południe wysłuchaliśmy wykładu Martina
Parrot’a. Wieczorem udaliśmy się na projekcję filmu Notting Hill.

DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Projekt na dzisiejszych zajęciach zaskoczył wszystkich. Zadaniem było nakręcenie telefonem
komórkowym filmu promującego osoby w naszej grupie. Metoda ta obecnie jest bardzo popularna
wśród młodzieży. Koncepcja i temat był dowolny, dlatego w trakcie pracy pojawiło się wiele
ciekawych pomysłów. Po lunchu udaliśmy się na wykład ”Oh no! Not another gap-fill!”. Anna
Young

zaprezentowała

ćwiczenia

ukazujące

wykorzystanie

piosenek

w

nauce

języka

angielskiego, odchodząc od standardowej metody uzupełniania luk. Wieczorem wzięliśmy udział w
Karaoke w Buttery Bar.

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Korzystając z programu movie maker skończyliśmy wczorajszy
projekt i rozpoczęliśmy zajęcia od projekcji naszego filmu. W sposób
humorystyczny zaprezentowałyśmy nasz pobyt w Homerton College.
Niestety, program movie maker okazał się zbyt trudny w obsłudze dla
większości osób, dlatego nie wszyscy zdołali zaprezentować swoją
pracę. W następnej części zajęć zajęliśmy się ćwiczeniami
rozwijającymi

sprawność

słuchania.

Nasz

wykładowca

Mike,

zaskoczył wszystkich wykorzystując na zajęciach swoją umiejętność
gry na gitarze. Było bardzo wesoło i twórczo.
Z pewnością wykorzystam zaprezentowane metody w swojej pracy.

DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
W sobotę pojechaliśmy do Londynu.
Przed godziną 11 byliśmy już na
miejscu

i

rozpoczęliśmy

pieszą

wędrówkę po stolicy Anglii. Londyn
zrobił na mnie piorunujące wrażenie,
nie tylko przepięknymi zabytkami, ale
i

niesamowitą

atmosferą.

Zobaczyliśmy m.in. słynny zegar Big
Ben,

London

Eye,

Buckingham

Palace oraz mieliśmy okazję wejść
do

galerii

sztuki

(The

National

Gallery). O 17:00 wyruszyliśmy z powrotem do Cambridge. To był bardzo meczący, ale zarówno
pełen wrażeń dzień.

DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Dzisiaj pojechaliśmy do Oxfordu. Pełen entuzjazmu i werwy
przewodnik

oprowadził

nas

po

centrum

szczegółowo

przedstawiając historię miasta i uniwersytetu, słynnych
budynków i instytucji.Po zwiedzaniu wypiliśmy przepyszną
kawę w restauracji na dachu, z której mieliśmy jeszcze
okazję podziwiać piękne miasto. O 19:00 wróciliśmy do
Cambridge.

DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Na dzisiejszych zajęciach Mike próbował nas zahipnotyzować
wykorzystując technikę Hypnagogic Imagery . Poprosił abyśmy
zamknęli oczy i wyobrażali sobie historię opowiadaną przez
niego.Mike zwrócił nam uwagę, że opowiedzenie własnymi
słowami opowiadania zrobi większe wrażenie na kursantach, niż
standardowe jego odczytanie. Z pewnością wypróbuję story-telling
na moich zajęciach. Omówiliśmy również zasady wpływające na
kreatywność zajęć, opracowane przez Alan’a Maley’a i Nik’a
Peachey’a. Po południu udaliśmy się na wykład o starych i nowych
trendach żywieniowych w Anglli: „English food… any changes in

40 years or so?”. Teraz już wiem, co jeszcze muszę spróbować przed wyjazdem do Polski.
Wieczorem wysłuchaliśmy przepięknego koncertu Kyle’a Chater’a w Buttery Bar.

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Dzisiaj rozwijaliśmy umiejętność czytania. Mike rozdał nam gazety z
których mieliśmy wyszukać ciekawy artykuł. Następnie według
podanych etapów nauki czytania, utworzyliśmy w grupach ćwiczenia
do tekstu. Po lunchu wzięliśmy udział w zajęciach tanecznych.

DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Rano na zajęciach analizowaliśmy cechy dobrego i złego
nauczyciela. Zobaczyliśmy wypowiedź Kena Robinsona na
temat

problemu

i

postrzegania

kreatywności

w

szkolnictwie. Zajęcia utwierdziły mnie, że stereotypowa
segregacja przedmiotów ważnych i mniej ważnych nie jest
prawidłowa. Każdy może osiągnąć sukces, jeśli właściwie
odkryje swoje predyspozycje. Po południu udaliśmy się na
wykład

Jima

Scrivenera

na

temat

możliwości

wykorzystania opowiadania w nauce języka angielskiego.

DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Dzisiejsze zajęcia zaskoczyły wszystkich. Mike przygotował dla nas
grę „The great egg race”, która polegała na wykonaniu konstrukcji z
balonów, słomek, papieru i taśmy klejącej, zabezpieczającej
nieugotowane jajko przed rozbiciem. Każdy z nas czuł dreszcz
emocji, kiedy wyrzucaliśmy jajka przez okno z naszej sali. Moja
drużyna odniosła sukces, jajko zostało nienaruszone. Po zabawie z
jajkami Mike zaskoczył nas jeszcze bardziej. Zaczął mówić po
japońsku i uczyć nas słówek. Ćwiczenie miało nam uświadomić jak
czują się nasi kursanci, którzy dopiero zaczynają się uczyć języka.
Wieczór spędziliśmy w Buttery Bar biorąc udział w Pub Quiz.

DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
W

ramach powtórzenia przenalizowaliśmy raz jeszcze

najważniejsze

zagadnienia z którymi zapoznaliśmy się w

czasie kursu. Z pewnością zdobytą wiedzę wykorzystam w
przyszłości w pracy z dorosłymi.Wymieniliśmy się kontaktami,
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Otrzymaliśmy certyfikaty.
Następnie przeszliśmy do budynku Mary Alan na oficjalne
zakończenie i podsumowania pobytu w Homerton College.
Wszyscy czuliśmy smutek, iż czas w Cambridge upłynął tak szybko. Wieczorem, po raz ostatni
spotkaliśmy się wszyscy w Battery Bar na pożegnalnej tanecznej zabawie.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Dominika Buchalik
Do Cambridge dotarliśmy w niedzielę póżnym wieczorem. Podróż minęła bez niespodzianek i
bardzo sprawnie. Cambridge przywitał nas typową angielską pogodą, co tylko dodawało uroku
Homerton College – to właśnie tutaj mieliśmy spędzić najbliższe dwa tygodnie.
DAY 1: Monday 27.07.2015
Po śniadaniu odbyło się oficjalne powitanie wszystkich uczestników oraz krótka prezentacja co
nas czeka podczas naszego pobytu. Plan był przepełniony atrakacjami, karaoke, wycieczka do
Londynu, ale przede wszystkim ciekawe warsztaty językowe. Po części oficjalnej udaliśmy się z
opiekunami naszych kursów do klas.
DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
Pogoda wciąż nie rozpieszcza! Na zajęciach dowiedzieliśmy się jak w ciekawy i skuteczny sposób
wykorzystać na lekcji reklamy lub krótkie filmiki zamieszczone w internecie. Filmiki mogą być
alternatywą dla podręcznika. Dorośli uczący się języka obcego potrzebują urozmaicenia i
interesujących materiałów dydaktycznych aby zwiększyć ich motywację do nauki. Wieczorem całą
grupą udaliśmy się na wycieczkę po centrum Cambridge z przewodnikiem.
DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Dzisiaj dzień pełen atrakcji! Najpierw dwa bloki zajęć a póżniej wykład Martina Parrota.
Wieczorem wyświetlane były natomiast brytyjskie filmy: Love actually i Notting Hill. Dla mnie wybór
był prosty, uwielbiam Huge Granta jako sprzedawcę książek podróżniczych zakochanego w
sławnej amerykańskiej aktorce.
DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Na zajęciach mogliśmy się poczuć jak to jest być reżyserem i aktorem w tym samym czasie.
Naszym zadaniem było przygotowanie krótkich filmików z nami w roli głównej! Mnóstwo pomysłów
a bardzo mało czasu na ich realizację. Ostatecznie zdecydowałyśmy się na parodię internetowych
blogów o zakupach. Dorośli uczniowie poprzez takie ćwiczenia mogą przełamać swój strach i
blokady językowe. Pomocna będzie również praca w parach lub grupach aby zintegrować się i
lepiej poznać.
Wieczorem polska ekipa brylowała podczas karaoke! Największym hitem było polsko –
hiszpańskie wykonanie Macareny.

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Nareszcie i lato zawitał w Wielkiej Brytanii.W piątek zajęcia kończą sie o 13.00. Mamy więcej
czasu na zwiedzanie i korzystanie z atrakcji Cambridge. Dla chętnych przewidziana jest wycieczka
do Ely.

DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
Wycieczka do Londynu.Uwielbiam Londyn, ten gwar, mieszanka kultur i ciągły pęd. Nawet w
weekend. Londyn zawsze tętni życiem. Pogoda dopisała i dziś. Obowiązkowe atrakcje Londynu z
fish n' chips na czele zaliczone, zmęczeni ale bardzo zadowoleni wracamy do Homerton.
DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Wycieczka do Oxford. Oxford przez mieszkańców Cabridge nazywane jest " the other place" W
Oxfordzie można skorzystać z darmowych wycieczek z przewodnikiem. Nasz przewodnik okazał
się być świeżo upieczonym studentem na wydziale aktorstwa.Usłyszeliśmy barwne historie
między innymi w jakim sposób powstała "Alicja w krainie czarów" i kto był inspiracją do napisania
tej książki. Krótki spacer po mieście i lunch w knajpce na dachu – idealna propozycja na
słoneczne niedzielne popołudnie.
DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Podczas poniedziałkowych Culture talks dowiedziałam się jak ewoluowała brytyjska kuchnia i co
koniecznie trzeba skosztować przed wyjazdem do domu. Moim faworytem jest Cottage pie czyli
dwuwarstwowa zapiekanka warzywno-mięsna. W nauczaniu dorosłych bardzo ważne jest aby
przemycić podczas lekcji ciekawostki kulturowe – zachęcić ich w ten sposób do podróży i przede
wszystkim pilnej nauki. Zamiast wieczornej kolacji - barbeque a pózniej w Buttery Bar muzyka na
żywo. Wieczór pełen wrażeń!

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Na porannych zajęciach Mike – nasz wykładowca zaproponował kilka ciekawych pomysłów jak
wykorzystać gazetę podczas nauki języka obcego. Np. zamiast standardowego użycia tekstów z
podręcznika, można wykorzystać krótkie artykuły zamieszczone w gazecie. Aktualne tematy,
ciekawe słownictwo to tylko jedne z wielu zalet wykorzystywania autentycznych materiałów
podczas lekcji.Można zaangażować dorosłych uczniów aby sami przynieśli na lekcje interesujące
ich materiały – artykuły itp w języku obcym na lekcje. Dzięki temu lekcja będzie jeszcze bardzie
spersonalizowana.
DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
W środę w Homerton College odbył się wykład Jima Scrivener dotyczący opowiadania historyjek.
Uświadomił nam jaką wielką wartość ma opowiadanie a nie tylko czytanie historii. Środowy
wieczór spędziliśmy w pubie The Eagle - jednym z najbardziej popularnych pubów w Cambridge.
Bardzo klimatyczne miejsce!
DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Czwartkowe zajęcia poświęciliśmy na zapoznanie się z najnowszymi trendami w metodach
nauczania. Najbardziej spodobała mi się teoria "The flipped classroom" Jej głównym założeniem
jest, aby nauczyciel przed lekcją zarejstrował nagranie na którym tłumaczy zagadnienie, które
bedzie omawiane na następnej lekcji. Nagranie przesyła swoim uczniom, którzy odtwarzają
nagranie w domu. W ten sposób uczeń przychodzi przygotowany na lekcje i może w praktyce
zastosować informacje przekazane na filmie. Uczeń sam decyduje ile razy potrzebuje odtworzyć
film aby zrozumieć dane zagadnienie, które części chce pominąć, a które chciałby zobaczyć
jeszcze raz. Słuchając nauczyciela w klasie i robiąć notatki łatwo pominąć znaczące informacje.
Słuchając nagrania uczeń łatwiej przyswaja przekazywane treści. Według metodyków jest to
przyszłość edukacji!
DAY 12: FRIDAY 07.08.2015

Dzisiaj uczyliśmy się japońskiego! Mike chciał abyśmy się poczuli jak uczniowie którzy uczą się
zupełnie od zera języka obcego. Ile emocji i śmiechu. Te zajęcia uświadomiły nam błędy jakie
popełniamy, między innymi stawiająć nierealne cele językowe, trudne do osiągnięcia.
Ostatni dzień w Homerton College. Dzień podsumowań i pożegnań. Po tym jak w klasach
otrzymaliśmy certyfikaty ukończenia kursu miało miejsce oficjalne zakończenie dla wszystkich
uczestników. Zostały rozstrzygnięte również konkursy, między innymi konkurs fotograficzny.
Wieczorem pożegnalna impreza z tańcami i kursem bachaty w wykonaniu naszego kolegi Patryka.

TRAVEL DAY: SATURDAY 08.08.2015
Nadszedł dzień wyjazdu. Po śniadaniu opuszczaliśmy swoje pokoje i ze smutkiem żegnaliśmy to
magiczne miejsce. To były intensywne dwa tygodnie. Pobyt w Cambridge to jedno z cenniejszych
doświadczeń jakie mialałam okazję przeżyć. Na pewno na długo zostanie w mojej pamięci.
Podczas kursu uświadomiłam sobie jak w nauczaniu dorosłych ważna jest kreatywność i jej wielki
wpływ na motywację i wyniki moich uczniów.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Hanna Karkos
DAY 1: Monday 27.07.2015
Pobyt w Bell Teacher Campus rozpoczął się od spotkania organizacyjnego wszystkich
uczestników kursu, podczas którego zostaliśmy przydzieleni do grup.
Podczas pierwszej sesji z lektorem zapoznaliśmy się z innymi uczestnikami, zostaliśmy
oprowadzeni po kampusie oraz otrzymaliśmy program pracy na pierwszy tydzień. Nasza trenerka,
Jean Theuma, od pierwszej chwili zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie: uśmiechnięta,
przyjazna, z przemyślanym programem pracy.
Podczas drugiej sesji pracowaliśmy nad tekstami z najnowszych wydań popularnych gazet
analizując je pod względem użytego słownictwa, neologizmów, slangu, odwołań kulturowych.
Przyjęty system pracy najpierw w małej grupie, następnie na forum, bardo dobrze sprawdzał się
przez cały czas kursu i pozwolił szybko nawiązać kontakt z pozostałymi uczestnikami.
Trzecia sesja prowadzona była przez panią Lis Harrison, która szybko dała się poznać jako
bardzo kompetentny nauczyciel, metodyk oraz osoba z dużym poczuciem humoru.
Wieczorem odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie programu kulturalnego i planowanych
dodatkowych wycieczek, z których chętnie skorzystałam.
DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
Poranne sesje z Jean i Lis dotyczyły sposobów tworzenia neologizmów oraz zasad poprawnej
definicji. Wybrane przez nasze trenerki słownictwo zostało przećwiczone i utrwalone w bardzo
przystępny i zabawny sposób, dzięki czemu zapamiętałam prawie całość nowego materiału
pomimo dużej liczby słówek. Praca nad tworzeniem definicji na pewno okaże się bardzo
przydatna w nauczaniu moich dorosłych kursantów, ponieważ często ćwiczymy
definiowanie pojęć, których nie potrafią nazwać po angielsku, ale są kluczowe dla
zrozumienia lub przekazania treści.
Z popołudniowej oferty warsztatów tematycznych wybrałam „Questions, questions.” prowadzone
przez panią Lindsay Warwick. Z wielkim zaskoczeniem przyglądałam się danym statystycznym
przygotowanym przez prowadzącą, według których przeciętny nauczyciel zadaje codziennie 300400 pytań, natomiast przeciętny uczeń zadaje w trakcie zajęć zaledwie ok. 1% wszystkich pytań.
W mniejszych grupach, a potem na forum, zastanawialiśmy się, jak dobrze zadawać pytania, aby
nie zniechęcać uczniów, lecz ich motywować.
Po warsztatach uczestniczyłam w Cultural Talk na temat: „The UK general election. What on earth
happened?” prowadzonej również przez Lindsay. Przygotowana prezentacja w bardzo jasny,
przejrzysty sposób rysowała scenę polityczną Wielkiej Brytanii i pozwoliła mi rozeznać się w
obecnej sytuacji politycznej. Humorystyczne elementy sprawiły, że pomimo poważnego tematu
wysłuchanie tego wykładu dostarczyło nam również sporo zabawy.

DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Na pierwszej sesji kontynuowaliśmy temat rozpoczęty poprzedniego dnia (neologizmy), natomiast
druga sesja była bardzo praktycznym i przydatnym w mojej pracy dydaktycznej przedstawieniem
zmian w tradycyjnym standardzie wymowy RP na przestrzeni ostatnich 60 lat. Najnowsze
informacje o zmianach w wymowie angielskiej na pewno okażą się bardzo pokrzepiające
dla moich uczniów seniorów, którzy często borykają się z kłopotami z wymową i realizacją
standardu RP. Pewne procesy, które zaszły w wymowie, upraszczają kłopotliwe dla
seniorów kwestie.

DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Pierwsza sesja była dla mnie dużym wyzwaniem, ponieważ dotyczyła neologizmów w internecie.
Pozyskane informacje na temat użycia akronimów oraz języka portali społecznościowych mogą
okazać się niezwykle przydatne w pracy z młodymi dorosłymi, którzy na co dzień komunikują się
przez internet.
Druga sesja była dalszym ciągiem pracy nad zmianami w wymowie. Analizując nagranie
telewizyjne, w którym znany szef kuchni Jamie Oliver prezentuje przepis na jedną ze swoich
potraw, nie tylko przysłuchiwaliśmy się elementom Estuary English w wymowie Jamiego, ale
również notowaliśmy skrupulatnie przepis na sałatkę. Myślę, że skorzystam z podobnych
materiałów na zajęciach z moimi uczennicami – seniorkami, które interesują się nowinkami
kulinarnymi i z pewnością uda nam się połączyć naukę języka z indywidualnymi
zainteresowaniami. Sądzę, że wzmocni to motywację Pań do nauki języka.
Popołudniu uczestniczyłam w warsztatach na temat. „Oh No! Not another gap-fill!” na temat użycia
tekstów piosenek na zajęciach. Przedstawione przez prowadzącą Annę Young sposoby pracy z
takim materiałem przećwiczyliśmy od razu na własnej skórze oceniając ich przydatność dla
konkretnych poziomów zaawansowania i grup wiekowych. Moje doświadczenie pokazuje, że
dorośli często chcieliby rozumieć teksty piosenek i chętnie z nimi pracują, więc na pewno
wiedza z tych warsztatów przełoży się na atrakcyjność pracy z piosenką podczas uczenia
się języka.

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Podczas pierwszej sesji każdy uczestnik przedstawiał w swojej grupie wyniki własnej pracy
analitycznej nad wybranym tekstem z najnowszego wydania gazety. Wspólne wnioski i podane na
forum grupy przykłady przyniosły mi spory zasób nowego słownictwa.
Bardzo zaskakująca była druga poranna sesja, podczas której omawialiśmy zmiany w zakresie
dopuszczalności pewnych form gramatycznych i stylistycznych. Okazuje się, że w powszechnym
użyciu znalazło się wiele form, które jeszcze 10 lat temu były nie do zaakceptowania. Ciekawostką
był obszerny artykuł na temat zmian w wymowie samej Królowej na przestrzeni kilkudziesięciu lat
jej panowania.

DAY 8: MONDAY 03.08.2015
Pierwsza sesja była dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ analizowaliśmy sposoby pracy z
tekstami piosenek skupiając się na wyrażeniach idiomatycznych. Muszę stwierdzić, że za takim
użyciem języka nie da się nadążyć – slang zmienia się zbyt szybko.
Druga poranna sesja była bardzo praktyczna. Omawialiśmy sposoby wykorzystania krzyżówek w
nauczaniu słownictwa oraz testowaliśmy stronę internetową, która pozwala szybko przygotować
krzyżówki z danego działu słownictwa. Te zajęcia były dla nas przydatne jako dla nauczycieli.
Myślę, że zacznę częściej stosować krzyżówki do pracy ze słownictwem poza zajęciami. Wielu
moich dorosłych kursantów, zwłaszcza seniorów, ma kłopoty z tradycyjną nauką słówek,
podczas gdy krzyżówki pozwalają niemal hobbistycznie przyswajać nowe słownictwo i
wracać do niego po czasie.
Podczas trzeciej sesji poprzeczka naszych zmagań fonetycznych została podniesiona jeszcze
wyżej, ponieważ analizowaliśmy wymowę typową dla Brytyjczyków pochodzenia afrykańskokaraibskiego. Analizowany materiał, oprócz walorów edukacyjnych, posiadał też cechy
rozrywkowe: był to skecz komediowy.
Popołudniowa sesja tematyczna na temat brytyjskiego jedzenia nie była zbyt odkrywcza.

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Pierwsze zajęcia dotyczyły najnowszych zmian w języku: analizowaliśmy zjawiska zachodzące na
początku dwudziestego pierwszego wieku. Również druga sesja dotykała tematu najnowszych
zjawisk społecznych i kulturowych w Wielkiej Brytanii. W bardzo dowcipny sposób zostały nam
zaprezentowane komentarze do współczesnego życia Brytyjczyków. Dla mnie osobiście była to
bardzo atrakcyjna i przydatna sesja, ponieważ dała mi możliwość wglądu na najnowszych
zmian kulturowych i zaktualizowała moją wiedzę na ten temat. Dorośli uczniowie często
pytają o te kwestie i możliwość przedyskutowania tych zagadnień we współczesnym
kontekście jest dla mnie bardzo ważna.
Bardzo pożyteczne dla mnie jako nauczyciela okazały się popołudniowe warsztaty na temat
wprowadzania czasu Present Perfect, który dla Polskich uczniów jest zawsze wyzwaniem.
Zaprezentowane techniki mogę z powodzeniem zastosować na swoich zajęciach z
dorosłymi kursantami, którzy często miewają kłopoty z tą kwestią gramatyczną, a czują
potrzebę wykorzystania jej w mowie.

DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Na pierwszych zajęciach analizowaliśmy fragmenty filmu Kingsman pod względem porównania
slangu ze standardowym językiem. Wybrane dialogi prowadzone przez dwie postacie posługujące
się różnymi odmianami języka rewelacyjnie pokazały ich aspekty. Przy okazji film bardzo mnie
zaintrygował, więc postanowiłam po powrocie obejrzeć całość.
Druga sesja poświęcona językowi w polityce pozwoliła utrwalić wcześniejsze informacje i była dla
mnie dobrą powtórką z brytyjskiej sceny politycznej.
Popołudniowy wykład Jima Scrivenera Humans, Dragons.. okazał się również bardzo praktyczną
nauką wykorzystania opowieści w nauce języka angielskiego. Myślę, że kilka z jego pomysłów
będę mogła również zastosować na swoich zajęciach z seniorami, którzy chętnie piszą
dłuższe teksty jako część pracy poza zajęciami.

DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Czwartkowe poranne sesje były ciężką pracą nad idiomami i czasownikami frazalnymi.
Zaproponowany zestaw był dla mnie nie lada wyzwaniem.
Popołudniowe warsztaty na temat „Effective feedback: from here to there” z panią Lindsay
Warwick były bardzo wartościowe dla mnie jako nauczyciela. Zaproponowane sposoby
komunikacji z uczniem i komentowania postępów w nauce na pewno wzbogacą mój warsztat
pracy. Moi dorośli kursanci bardzo świadomie podchodzą do swojej pracy nad językiem i
umiejętność motywującego i wartościowego komentowania ich postępów jest dla mnie
bardzo ważna.
DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
Ostatnie zajęcia kursu poświęcone były powtórzeniu przerabianego materiału w formie konkursu.
Wypełnialiśmy również online kwestionariusz firmy Bell dotyczący naszego pobytu. W końcu
odebraliśmy nasze dyplomy i wspólnie z wszystkimi uczestnikami kursu spotkaliśmy się w aulii,
aby podsumować nasz pobyt i otrzymać informacje na temat oferty edukacyjnej firmy Bell.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Agnieszka Karlak

A SUMMER TO REMEMBER!

DAY 1: Monday 27.07.2015
Poniedziałek powitał nas obietnicą wielu ciekawych zdarzeń, które zapowiadało wspólne
rozpoczęcie Bell Teacher Campus w Science Auditorium. Dowiedzieliśmy się, że przedstawiciele
nauczycieli z 24 krajów spotkali się tu, by doskonalić swój warsztat pracy, szczególnie z dorosłymi,
nawiązywać nowe kontakty oraz czerpać inspiracje z zajęć, wykładów, wydarzeń kulturalnych i
wymiany doświadczeń. Pierwszy dzień był intensywny, gdyż obfitował w warsztaty grupowe oraz
spotkania z nowymi ludźmi. Mój kurs – Language Improvement for Teachers rozpoczął się od
analizy poziomów i potrzeb, po czym przeszliśmy do rozwijania słownictwa związanego
z komunikacją podczas nauczania dorosłych.
DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
Wartością warsztatów jest różnorodność, toteż wtorek poświęciłam na zajęcia w grupie
obejmujące zagadnienia gramatyczne związane ze stosowaniem czasów oraz doskonaleniem
wymowy. Po lunchu wybrałam warsztaty dodatkowe na temat istoty zadawania pytań
w nauczaniu. Dzień zakończył się wspólną wycieczką da centrum Cambridge i zwiedzaniem
najbardziej urokliwych zakątków z profesjonalną przewodniczką.
DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Środa przyniosła bogactwo słownictwa przedmiotowego z zakresu matematyki, przyrody, historii,
geografii, a nawet wychowania fizycznego, co możemy wykorzystywać, przygotowując dorosłych
do pracy z ich podopiecznymi w przedszkolach czy szkołach dwujęzycznych lub w projektach dla
seniorów wspierających uczące się wnuki. Druga część zajęć to poszukiwanie odpowiedzi na
odwieczne pytanie „SIMPLE CZY CONTINUOUS?” ☺. Po lunchu mieliśmy zaproszenie na wykład
Martina Parrotta poświęcony uczeniu się ludzi, czyli sposobom doskonalenia naszych metod pracy
z dorosłymi i poszerzania myślenia o nauczaniu. Popołudnie i wieczór poświęciliśmy na
indywidualne zgłębianie informacji o kulturze Anglików.

DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
Zajęcia rozpoczęliśmy od doskonalenia wymowy i akcentu zdaniowego ze szczególnym
uwzględnieniem zestawień brzmieniowych, uproszczeń, ubezdźwięcznień i wtrąceń głosek.
Brzmieliśmy jak prawdziwi Anglicy☺ (przynajmniej tak twierdził Chris – nasz trener). Zgłębiając
tajniki idiomów, skupiliśmy się na tych, które dotyczą części ciała. Szczególną frajdę sprawiły mi
popołudniowe warsztaty związane z efektywną informacją zwrotną, gdyż to temat prowadzonych
przeze mnie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Poszerzyłam zatem nie tylko moje
kompetencje językowe, ale również poznałam nowe spojrzenie na informację zwrotną w
nauczaniu języka obcego, głównie dorosłych. Nie mogę nie wspomnieć również o niezwykłej
propozycji interakcji międzykulturowej, jaką było wieczorne międzynarodowe karaoke. Drużyna z
Logmaru wiodła prym w śpiewach i tańcach, a towarzyszyli nam ochoczo Hiszpanie, Włosi, Czesi i
Bułgarzy. Och, co to była za uczta muzyczna!
DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Spotkanie warsztatowe rozpoczęliśmy od gry przypominającej słownictwo i wyrażenia z całego
tygodnia, a także zawiłości gramatyczne. Pracowałam z dwiema Włoszkami bardzo efektywnie.
Po przerwie z całym zapałem oddaliśmy się zajęciom detektywistycznym z Scherlockiem
Holmsem w tle. Ucząc się i doskonale bawiąc jednocześnie, odkryliśmy nie tylko zasady
stosowania czasowników modalnych, ale również mordercę pana Crabtree;). Mamy gotowe
narzędzie do pracy z uczącymi się w każdym wieku. W drugiej części dnia udaliśmy się na
indywidualne zwiedzanie i odkrywanie tajemnic Cambridge, by pozostać w atmosferze dobrego
kryminału.
DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
Cudowna wycieczka do Londynu, który zaczęliśmy podziwiać z wysokości i perspektywy London
Eye. Po opuszczeniu konstrukcji zobaczyliśmy film w jakości 4 D, który mnie wzruszył i zachwycił
efektami specjalnymi, po czym poszliśmy sprawdzić, czy to, co widzieliśmy z lotu ptaka jest
rzeczywiście takie piękne. Na trawie w St. Jame’s Park kontemplowaliśmy popołudnie, a później
znów zwiedzanie. Intensywnie i tłoczno, ale pięknie.
DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
No cóż, nie jest tajemnicą, że w tym dniu świętowałam swoje urodziny, więc zachwyciło mnie
totalnie wszystko; począwszy od życzeń, pierwszego prezentu przy śniadaniu, poprzez pełną
wrażeń wycieczkę do Oksfordu, aż po wieczorne spotkanie z naszą logmarowską drużyną, na
którą zawsze można liczyć. Niewątpliwą atrakcję wyjazdu była dwugodzinna wycieczka
prowadzona przez miejskiego przewodnika – Jamesa, który ujął nas wszystkich ekspresją, dykcją
i niespotykaną wręcz charyzmą. Oksford podziwialiśmy nieco później również z powietrznej
perspektywy, delektując się pięknem miasta z tarasu widokowego. Czyż można sobie wymarzyć
lepsze urodziny?
DAY 8: MONDAY 03.08.2015
No i jak tu wrócić do studenckiej rzeczywistości, gdy w planie trzy sekwencje zajęć i culture talk?
Nadziei dodawała świadomość, że wieczorem barbecue i koncert. Moja grupa doskonaliła
wymowę, poszerzała słownictwo z uwzględnieniem phrasal verbs oraz przedzierała się przez
zawiłości okresów warunkowych. Jeśli to kiedyś pojmę w pełni, będę szczęśliwa. Nasze wysiłki
nagrodził Kyle Crater wzruszającym koncertem pełnym ballad rockowych. Dzień zakończyłam z
gotowymi pomysłami na uczenie dorosłych nowymi metodami.

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Z drżeniem rozpoczęłam ćwiczenia powtórkowe z okresów warunkowych, ale przekonałam się, że
jestem coraz bliżej osiągnięcia sukcesu w tym obszarze. Kolejna aktywność poświęcona była
różnym sposobom wprowadzania tematyki związanej z poruszaniem się w mieście, czyli, jak
ciekawie uczyć pytania o drogę i określania miejsca docelowego. Podczas drugiej części zajęć
odwiedzaliśmy oraz polecaliśmy strony internetowe przydatne w uczeniu się i nauczaniu
dorosłych. Powstała długa lista adresów stron pełnych ćwiczeń i niebanalnych sposobów
nauczania zarówno do wykorzystania na zajęciach, jak i podczas nauki indywidualnej.
DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Co w tym dniu było przedmiotem naszych studiów? Przypomnienie i doskonalenie stosowania
strony biernej. Nie oznacza to oczywiście bierności grupy, która z zaangażowaniem wykonywała
zadania. Druga część zajęć wizytowana po części przez gościa z Polski, powiem więcej - z
Logmaru, poświęcona była doskonaleniu wymowy na przykładach angielskich dowcipów. Dużo
śmiechu i nauki zarazem. Po przerwie zaproszona nas na plenary talk Jima Scrivenera na temat
bajek i ich wykorzystania w nauczaniu dorosłych. Na wieczór zaplanowano kolejną atrakcję –
punting, czyli spływ rzeką i podziwianie z tej perspektywy Cambridge. Od rana pogoda straszyła
nas chmurami, więc spływaliśmy w strugach ulewnego deszczu, ale nie zepsuło to naszych
humorów. Wieczorem wraz z gościem z Rybnika odbyliśmy bardzo inspirujące spotkanie, na
którym dzieliliśmy się najświeższymi metodami pracy z dorosłymi poznanymi podczas kursu.
DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Sposób na wizytę w muzeum. Ten dzień miał nieco inny układ zajęć, gdyż nasz trener
przygotował zajęcia poza campusem, a mianowicie wyjście do Fitzwilliam Museum w Cambridge.
Rozpoczęło się od godzinnego przygotowania do zwiedzania, lecz nie był to nudny wykład o
miejscu, do którego się udajemy, lecz seria ćwiczeń aktywizujących słuchaczy. Otrzymaliśmy
również trzy zadania do wykonania w muzeum. Na sobie przetestowaliśmy, jak ciekawie
przeprowadzić tego typu zajęcia z dorosłymi różnych narodowości. A muzeum? Przepiękne –
zachwyciła mnie sala obrazów impresjonistycznych i rzeźb mojego ukochanego Augusta Rodina.
Bardzo owocny dzień zakończył się wieczornym międzynarodowym quizem z wiedzy ogólnej.
DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
To po prostu niemożliwe. Już koniec? Dzień rozpoczęliśmy od zaprezentowania zadań
muzealnych. Potrafimy z wielką pasją mówić o ulubionych dziełach sztuki, tym bardziej, że z
pomocą Chrisa poszerzyliśmy słownictwo z tego zakresu. Ostatnie ćwiczenia warsztatowe
dotyczyły sposobów facylitowania dyskusji – przydatne sformułowania i metody pozwalające na
efektywne prowadzenie dyskusji przez osoby dorosłe. Po podsumowaniu zajęć otrzymaliśmy
certyfikaty i udaliśmy się na wspólne zakończenie, podczas którego utwierdziliśmy się w
przekonaniu, że hasło „A SUMMER TO REMEMBER” jest jak najbardziej zasadne. Dzień
zakończyła wieczorna uroczystość pożegnalna pełna wymiany adresów, uścisków i zapewnień o
pozostaniu w kontakcie.
Jestem przekonana, że tego typu kursy doskonalące dla nauczycieli to najbardziej efektywny
sposób na to, by ciągle się rozwijać, wymieniać doświadczeniami, zdobywać nowe umiejętności i
podsycać w sobie pasję, jaką jest uczenie się i nauczanie innych.
Agnieszka Karlak

Po pierwszym tygodnniu zajęć ☺

Z certyfikatami☺
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
CAMBRIDGE JULY/AUGUST 2015
PARTICIPANT: Katarzyna Palarz-Plewińska
DAY 1: Monday 27.07.2015
After a safe and smooth journey we reached Homerton College. The whole group was very
excited as we were given the opportunity to study in this beautiful and historical place. We were
welcomed by Silvana the director of studies in Bell who in a perfect, smooth and informative
presentation passed all the necessary and helpful information concerning our stay. We were also
acquainted with the safety rules which is always an issue in the UK and a lot of attention is paid
there. After the greeting meeting we went to classes to meet our tutors and other participants of
the group. In my case I was lucky to meet, cooperate and learn from a really international
surrounding, a bunch of nationalities; American, Chinese, British, Spanish, Mexican, Russian,
Bulgarian and a few others. My group turned out to be a bunch of real professionals, devoted to
their work and really engaged. The first day was devoted to “icebreakers”. We presented, tried out
and later discussed different ones in the classroom. I learned a few new ones which I will surely
use during my classes with adults. The second session of the day was devoted to discussion
about an experienced and an expert teacher. We talked about qualities which a good teacher
teaching adults should possess. It was a really informative session.

In the evening we went to the buttery bar where the cultural programme was presented. We were
offered a wide variety of cultural activities, trips to London and Oxford, punting, theatre plays, film
displays, half a day trip to Ely and Bury Saints Edmunds and events like karaoke and a pub quiz.
In the evening we had a night walk around Cambridge and I have to admit that the area has
developed comparing to my stay 5 years ago.
DAY 2: TUESDAY 28.07.2015
On the second day, Cambridge greeted us with rain and cold weather. We started classes with
Lindsay, our tutor who turned out to be a wonderful teacher. She conducted her classes in very
professional way, they were all carefully thought over, planned and prepared. We talked about
preparing a seminar for teachers. Later after classes I took part in a workshop „Brainiac” devoted
to the aspects of brain, how it works, how can it be used in the teaching-learning process. All the
information was useful in the aspect of teaching adults. The cultural afternoon talk concerned
Politics in the United Kingdom- recent election results, new parties that have been set up recently
and other interesting facts.
In the evening guided tour took place. We could learn a lot of interesting facts about Cambridge's
history, its colleges and recent events taking place there.

DAY 3: WEDNESDAY 29.07.2015
Wednesday classes were devoted to preparation and conduct of seminars, workshops and
evaluation. We were discussing different types of trainings, their effectiveness and suitability
depending on the working conditions, types of educational institution and teachers we work with.
After classes I attend a very informative Plenary talk lecture by Martin Parrot a researcher, teacher
and an education expert who did research in the area of affective learning. The results were very
informative and inspiring for all the teachers bothered with raising students motivation and
willingness for learning foreign language. The result of the research can also be applied to adult
second language learning.

DAY 4: THURSDAY 30.07.2015
During our first classes we aimed at planning a training session. The second block was devoted to
teachers observations and giving feedback. Lindsay presented different types of observation with
their specific aims and presented three ways of giving feedback in an informative, catalytic and
cathartic .way. One more time, I have realised how important it is to give feedback in a proper,
non-invading but in a friendly and supportive way.
After regular classes I attended the workshop conducted by Liz which was amazing. The two of us
from the Becoming Teacher Trainer group aimed at different participation during the class. Iza my
friend from the group was the observer, she did not take part in the workshop, and I was an active
participant. The aim was to discuss the outcomes, feelings and draw conduction after the class.
Liz conducted the classes concerning the area of vocabulary teaching and the topic was
“Contemporary English” I was very pleased to be acquainted with a technique I did not know
before namely ”Snowball effect” which in my opinion will be a marvellous tool for vocabulary
teaching and learning for adults learners who demand a lot of repetition.
After the classes we discussed it with Iza and we were able to draw a conclusion that an active
participant took a lot more from the classes than the passive, observing one. It was proved once
again that if a student is involved in the action the learning takes place that is why workshops and

practical tasks are much more effective than lectures or telling things. The famous saying comes
to my mind again ”Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I learn.”
Liz workshop with the Snowball Effect technique was the most memorable technique I will include
into my work with adult learners.
In the evening we had a chance to socialise and relax as karaoke evening was organised for us. It
was a great idea as participants from all over the world sang together international hits. I realised
that karaoke could also be a fantastic way for our adult students and seniors to learn language.

DAY 5: FRIDAY 31.07.2015
Fridays classes were devoted to a lecture '' teachers resistant to learning” by Silvana Richardson.
Bell director of studies presented the results of her research devoted to teachers’ resistance. It
was a theoretical research, packed with meta language which could have been done in a more
practical way which would correspond to teachers’ needs more and could have been based in real
life situations rather than scientific oriented.
After classes I had a chance to see and explore beautiful and historical streets of Cambridge. The
weather was beautiful- perfect for the afternoon walk. We saw the Mathematicians Bridge and
could admire punting on the river. We started getting to know the place, felling the atmosphere,
having the walk on the streets of Cambridge we were exchanging new ideas, information and
impressions we had from the passing week. As we were a big group from Rybnik, 14 of us
attending different courses .

DAY 6: SATURDAY 01.08.2015
„If a man is tired of London he is tired of life” says a famous quotation. That is way the whole
group of Logmar teachers had a chance to visit that buzzing and lively city. Some of us have
already visited London before and decided stroll off the beaten track and explore the parts of
London where tourists do not appear but Londoners spend their free time. London is always worth
visiting and inspiring.

DAY 7: SUNDAY 02.08.2015
Sunday is a day for resting but not for Bell Summer camp participants. It was a very busy day as in
the morning we set off for Oxford. We had a chance to see the most important landmarks and
colleges in ;the other place” as people from Cambridge call Oxford.
After coming back we had to focus on our homework for Monday which was preparation for a mini
presentation. Kasia, a friend of mine and me chose discipline as our topic for the mini
presentation. Sunday evening we searched for materials and prepared an outline of our
presentation.
DAY 8: MONDAY 03.08.2015
The second week of the course was mostly practical. We were practising giving feedback both oral
and written. The first day of the second week we had workshops on giving feedback and the
second part of the classes was devoted to pair work .We prepared the presentation for
Wednesday mini presentation.

DAY 9: TUESDAY 04.08.2015
Tuesday was a very inspiring and motivating day. We had a chance to observe a teacher
conducting the classes. It was a DVD material - a lesson with teenagers. We were shown a
material of one 45 minute lesson. We were supposed to point out the positive aspects and
negative ones of the classes. We were also asked to think what the aims of the lesson might have
been. It turned out to be a difficult task as evaluation of a lesson demands a lot of knowledge,
experience and empathy.

DAY 10: WEDNESDAY 05.08.2015
Wednesday was a big day as it was the presentation day. Each pair of presenters conducted the
mini workshop to other participants of the group. Two other participants were observing the
conducting pair and Silvana the director of studies was also observing the lecturers. After the mini
presentation, the participants who were taking part in their training gave the feedback to the
lectures. Then the pair of observers who did not take part in the lecture but just observed them
gave them a feedback. And finally, Silvana gave feedback to everyone both the presenters and
the observers. It was a very practical and mind opening activity. It proved how important it is to
give feedback in non-invading and supportive manner.
In the evening, the group of 15 had a meeting in the centre of Cambridge as our director of
studies Maria Margońska came for a monitoring visit and took part in all the morning classes. We
exchanged our experiences and what we have already learnt in connection with adult teaching
and learning.

DAY 11: THURSDAY 06.08.2015
Thursday was a very exciting day full of discussion after Wednesday presentations. We had a
chance to share impressions, ideas, and had time to sum up all week of our theoretical and
practical knowledge.

DAY 12: FRIDAY 07.08.2015
It was the last day of our training. The two weeks spent together were a very exciting, inspiring
and eye-opening experience. Apart from traditional learning we also had a chance to learn from
each other, exchanging viewpoints, opinions and sharing experiences. during the last day classes
Lindsay

My Cambridge Adventure :)

My Cambridge Adventure

Sybilla Vorreiter-Pluta
26.07.2015r. -08.08.2015r.

27.07.- poniedziałek „Fear of the unknown”
Pierwszy dzień rozpoczął się ciepłym powitaniem
przez Panią Silvanę, która przedstawiła nam
szczegółowe zasady panujące w Homerton College i
krótko opisała cel kursów organizowanych przez
Bell. Następnie wraz ze swoim trenerem, Pete'm
Sharma, przeszliśmy do sali komputerowej. Pete
podzielił nas na cztery grupy, mieszając nas tak, by
umożliwić jak najlepsze poznanie uczestników.:)
Grupa jest naprawdę świetna! Poznaliśmy wszystkie
niezbędne pojęcia potrzebne do kontynuowania
kursu, co wbrew pozorom nie było takie łatwe ;)
Poznaliśmy wiele stron internetowych i narzędzi,
które znacznie wzbogacą zasób naszych pomocy
naukowych, m.in. www.mailvu.com Dzięki tej
stronie można swobodnie przesyłać materiały video
naszym dorosłym kursantom, które będą mogli
odtworzyć w domu.


28.07.- wtorek „Love me, love my dog”
Dzień drugi rozpoczęliśmy od poznania licznych
form uczenia się „listening'u”. Zobaczyliśmy, że nie
tylko teksty z podręcznika (czasem tak bardzo nudne
dla uczniów) należy wykorzystywać w czasie zajęć.
Możemy korzystać z zadań opartych na
prawdziwych i oryginalnych tekstach, np.
wiadomości podawanych przez BBC lub CNN oraz
filmów i przemówień, które w o wiele łatwiejszy
sposób dotrą do naszych kursantów.Nie będą to
nudne dialogi, lecz wiadomości ze świata, które na
pewno ich zainteresują . Poznaliśmy też liczne
rodzaje blogów i stworzyliśmy blog grupowy pod
nazwą „Chilled Students in Cambridge”, ze
względu na pogodę ;)i atmosferę :)
Po zajęciach odbyły się warsztaty i rozmowy o
kulturze brytyjskiej. Zatem, dlaczego Brytyjczycy
kochają swoje zwierzaki?Bo tak! :)


29.07.- środa „Aaaa how can I delete it?”
Podstawowym tematem dnia dzisiejszego była
tablica interaktywna, czyli moje ukochane narzędzie
pracy :) Poznaliśmy cztery sposoby wykorzystania
jej: przy użyciu popularnego oprogramowania
codziennego użytku, np. Power point, czy Word;
przy wykorzystaniu oprogramowania dołączonego
do tablicy; opierając się na materiałach
publicystycznych, takich jak filmy i przemówienia;
tworząc własny materiał dydaktyczny. Później
prezentowaliśmy przygotowane lekcje- ja
stworzyłam lekcję opartą na słownictwie z
wykorzystaniem obrazów galerii. Świetna zabawa i
genialny materiał edukacyjny, zwłaszcza dla
niecierpliwych osób.Cała notatka przekazana za
pomocą grafów I zdjęć zamiast natłoku tekstu.


30.07.- czwartek „I can't live without my
mobile!”
Dzisiaj pracowaliśmy na aplikacjach w ramach
uczenia mobilnego. Poznaliśmy wiele ćwiczeń, z
których można korzystać przy użyciu telefonu, tableta
czy iPada. Niestety większość z nich jest płatna...
Dorośli kursanci jednak mogą korzystać z danego
programu zarówno w klasie, jak i w domu. W drugiej
części zajęć poznawaliśmy różne rodzaje „wiki”, czyli
zasobu informacji, który może być edytowany przez
użytkowników. Szukaliśmy różnych zastosowań
„wiki” ( w szkole, w domu, w pracy); tworzyliśmy
swoje „wiki” i próbowaliśmy edytować treści innych
osób, co może być przydatne na uniwersytecie,
niekoniecznie w szkole.Po zajęciach udaliśmy się na
warsztaty pt. „Oh no! Not just another gap fill”, w
czasie których przedstawiono nam różne sposoby
wykorzystywania piosenek na lekcjach języka.
(ćwiczenia fonetyczne, dopasowywanie słów,
zgadywanie tekstu, itp.) Taniec, śpiew i zabawa, czyli
to, co językowcy lubią najbardziej ;)


31.07.- piątek „Last but not least...”
Piątek, czyli podsumowanie tygodnia na kursie ;)
Ile umiemy? Sporo :) Co nam się najbardziej
podobało? Ciężko się zdecydować na jedną rzecz,
choć trzeba będzie, bo prezentacja końcowa tuż tuż.
Ja zakochałam się w programie „Piktochart”,
który służy do tworzenia info grafów. Genialne
narzędzie do wykorzystania na lekcji mówienia,
prezentacji czy pisania eseju. Na pewno przyda mi
się w pracy :)


01.08.- sobota „We're going to...London!”
Intensywna sobota w stolicy :) pełna słońca i
cudownych doznań estetycznych. Przejażdżka na
London Eye, niczym lot nad Tamizą, St James's park
i śniadanie na trawie, Pałac Buckingham tak dumny
i majestatyczny, Piccadilly Circus i liczne
przedstawienia, Trafalgar Square ze słonecznikami
Van Gogh'a... i wiele więcej, czyli przygoda, której
nie można zapomnieć :D Zrobione zdjęcia I
pozyskane materiały można wykorzystać do zajęć
kulturowych I omawiania różnic między kulturą
naszą I Wielkiej Brytanii.


02.08.- niedziela „Alice's adventure in
Wonderland and our adventure in
Oxford!”
Wizyta w Oxfordzie, czy „tym innym miejscu” (
jak mawiają mieszkańcy Cambridge) przeniosła nas
w podróż po świecie fantazji, rozpoczynając od
przygód „Alicji w Krainie Czarów”,poprzez
tragiczne wiersze Oscara Wilde, kończąc przy
drzwiach prowadzących do Narni. Piękne miasto i
piękna historia.


03.08.- poniedziałek „Wake up! It's
Monday...again.”
Czyli ciężki poranek po wspaniałym intensywnym
weekendzie.
Zajęcia skupiały się na narzędziach używanych do
nauczania gramatyki i słownictwa, czatach, forach i
innych formach kooperacji między kursantami. Po
zajęciach byliśmy na warsztatach kulturowych , pt.
„Why do British people laugh at 6.30?
prowadzonych przez Jim'a Scrivener'a. I dlaczego
Brytyjczycy śmieją się o 6.30? Na to pytanie
odpowiedź znają tylko Oni ;) Wieczorem byliśmy na
cudownym koncercie, podczas którego wokalista
przeniósł nas w bajkową krainę ballad.


04.08.- wtorek „Let's try to live in a virtual
world...”
Głównym tematem zajęć były platformy do uczenia
języka. Pracowaliśmy na Moodle, English 360,
Macmillan Campus i wielu innych. Niestety
większość z nich jest płatna. Mnie najbardziej
spodobała się platforma EDMODO, na której mogę
zakładać grupy uczestników kursów, komunikować
się z nimi, przesyłać im zadania, sprawdzać je nie
wyciągając czerwonego długopisu. Poznałam
również liczne aplikacje, które pomagają sprawdzać
eseje. Jako feedback, można przesłać kursantowi
maila z opisem albo video z instrukcjami. Ja chyba
jednak jestem tradycjonalistką i pozostanę przy
swoim czerwonym atramencie :)


05.08.- środa „Use your imagination and
do it yourself”
Jak wykorzystać audio i video na swoich lekcjach?
Czy zawsze musimy korzystać z gotowych
materiałów? Nie. Dzisiaj w grupie obmyślaliśmy
plan lekcji, w czasie której wykorzystamy stworzony
przez nas materiał audio/video. Moja grupa skupiła
się na nagraniu instrukcji audio, po wysłuchaniu
której uczestnicy kursu mieli wybrać się na
poszukiwanie skarbu. Dodatkowo, nagrałyśmy im
kilka zadań, które muszą wykonać i nagrać w czasie
podróży. Świetna zabawa, która zdecydowanie
poprawie współpracę między kursantami i pozwoli
im wykorzystać swój ulubiony telefon nie tylko do
pracy, ale także do nauki i zabawy.
Wieczorem wybraliśmy się na „Punting”, czyli
pływanie łódkami wzdłuż rzeki w Cambridge.
Piękne widoki, cudowna przygoda. Niestety pogoda
typowo angielska, co jednak nie zepsuło nam dobrej
zabawy :)


06.08.- czwartek „Show time ;)”
Ciężki dzień dla mnie jako „studentki”, ponieważ
nadszedł mój czas prezentacji... Jako temat
wybrałam stronę Piktochart do tworzenia
Infografów, które można wykorzystać na zajęciach
w ramach prezentacji, lub zamiast tradycyjnych
notatek tekstowych. Świetna i ogromna baza
materiałów do kreatywnego wykorzystania
zwłaszcza wśród dorosłych. Na pewno będę na tym
pracować :)


07.08.- piątek „So long my lovely
Cambridge”
Nadszedł koniec tych dwóch niesamowitych
tygodni w Homerton College. Uroczyste rozdanie
certyfikatów, pamiątkowe zdjęcia i łzy wzruszenia.
Czy kurs spełnił moje oczekiwania? Zdecydowanie
tak. Poznałam tyle nowych możliwości prowadzenia
zajęć, przedstawiono mi mnóstwo pomysłów, które
można wykorzystać na lekcji i nie wymagają one
ogromnej ilości czasu.
Wspaniała przygoda, bardzo kompetentni trenerzy


i przesympatyczni ludzie uczynili mój pobyt tutaj
przyjemnością. Bardzo chętnie tutaj wrócę :)

