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METHODOLOGY COURSE

01-15.07.2017 NWA Londonderry                 
Irlandia Północna 



Sobota 01.07.2017

• Przylot grupy na lotnisko w Dublinie

• Transfer uczestników projektu do Londonderry 
i zakwaterowanie



• Zdjęcie kamienicy



Poniedziałek 03.07.2017

• 10:00-12:30 Spotkanie organizacyjne

� Zasady obowiązujące w North West Academy of 
English

� Oprowadzanie po szkole i zapoznanie z bazą � Oprowadzanie po szkole i zapoznanie z bazą 
dydaktyczną





Poniedziałek 03.07.2017

• 13:30-16:00 Wprowadzenie do CLIL

� CLIL - Content and Language Integrated Learning  
(zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka obcego)

� Przykładowe cechy typowe dla metody CLIL:� Przykładowe cechy typowe dla metody CLIL:

�praca w parach i grupach

�stosowanie nowoczesnych technologii 

�nauczanie problemowe 

�aktywizacja ucznia w procesie uczenia się



Wtorek 04.07.2017

• 10:00-12:30 Metodologia CLIL  /DEREK

� Jak bardzo jesteś CLIL? - przeprowadzenie 
diagnozy pod kątem stosowanych elementów 
metody CLILmetody CLIL

� Jak często używamy pomocy wizualnych do 
zaprezentowania nowych tematów?

� Jak często stosujemy pracę w parach i grupową?



Wtorek 04.07.2017

• 10:00-12:30 Metodologia CLIL  /DEREK

� Aktywności w ramach metody CLIL

�wywiad

(uczeń przeprowadza wywiad z osobą, a jego wyniki (uczeń przeprowadza wywiad z osobą, a jego wyniki 
wykorzystuje jako dane wyjściowe do omawiania nowego 
tematu)

Przykład: „Jak wyglądało życie w Derry w czasie „The
Troubles”?



Wtorek 04.07.2017

• 13:30-16:00 Organizacja lekcji i motywowanie 
uczniów/ CLARE

� Organizacja lekcji

� Praca ze słuchaczami podczas lekcji� Praca ze słuchaczami podczas lekcji

� Relacje ze słuchaczami



Środa 05.07.2017

• 10:00-12:30 Nowoczesne techniki i podejścia/ 
CLARE

� CLIL

� podejście komunikacyjne� podejście komunikacyjne

� podejście zadaniowe

� blended learning 



Środa 05.07.2017

• 13:30-16:00 Korygowanie błędów /CLARE

Omówiliśmy, m.in. :

� cele korygowania błędów

� „mistake” vs. „error” � „mistake” vs. „error” 

� opracowywanie skrótów odnoszących się do 
poszczególnych typów błędów: „sp” – spelling 
mistake

� zasadność korygowania błędów od razu 

� zasoby stron internetowych



esl.fis.edu



esl.fis.edu



Czwartek 06.07.2017

• 10:00-12:30 Blended Learning i wykorzystanie 
TIK /DIANE

� Definicja Blended Learning



Czwartek 06.07.2017

• 10:00-12:30 Blended Learning i wykorzystanie 
TIK /DIANE

� Wykorzystanie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnychkomunikacyjnych

�Systemy zarządzania nauczaniem
�Platformy edukacyjne
�Aplikacje
�Serwisy internetowe z zasobami audio-video
�Podcasty



khanacademy.org



khanacademy.org



teachingenglish.org.uk



teachingenglish.org.uk



englishclub.com



englishclub.com



englishclub.com



Czwartek 06.07.2017

• 13:30-16:00 System edukacji w Irlandii 
Północnej/ JOANNE





Piątek 07.07.2017

• 10:00-12:30 Praktyczne sposoby nauczania 
wymowy /DIANE

� problemy z wymową typowe dla poszczególnych 
nacji nacji 

� gry służące doskonaleniu wymowy i umiejętności 
rozpoznawania dźwięków (np. w zakresie par 
minimalnych)

� wykorzystanie zasobów internetowych do 
nauczania wymowy



Piątek 07.07.2017

• 13:30-16:00 Kreatywne sposoby nauczania 
gramatyki /CLARE

� gry 

� szarady� szarady

� rymowanki

� klipy video

� pomoce wizualne

� strony internetowe 



esl-lounge.com



Sobota 08.07.2017

• 11:00-19:00 Całodniowa wycieczka do 
Belfastu













Niedziela 09.07.2017

• 11:00-19:00 Całodniowa wycieczka na Groblę 
Olbrzyma











Poniedziałek 10.07.2017

• 10:00-12:30 Metodologia CLIL / 
DEREK
� kończenie zdania 
Temat: Pustynie (geografia)
1) Pustynia jest sucha i gorąca.1) Pustynia jest sucha i gorąca.

2) Pustynia …

� „Czerwone i zielone kółka”
Temat: klasyfikowanie zwierząt (biologia)
1) A whale is a mammal.

2) A spider is a reptile.



Poniedziałek 10.07.2017

• 13:30-16:00 Kultura Irlandii Północnej –
Warsztaty
� Symbole związane z Irlandią
� „Danny Boy”� „Danny Boy”
� Irish Stew
� Historia Irlandii Północnej



Poniedziałek 10.07.2017

• 13:30-16:00 Warsztaty tańca irlandzkiego



Wtorek 11.07.2017

• 10:00-12:30 Doskonalenie umiejętności 
mówienia/ CLARE

� wykorzystywanie klipów video zamieszczonych na 
serwisie Youtubeserwisie Youtube

� aplikacja Plotagon 

�uczniowie tworzą swój własny film animowany



plotagon.com



plotagon.com





Wtorek 11.07.2017

• 13:30-16:00 Doskonalenie umiejętności 
czytania /DEREK

� wykorzystywanie zasobów internetowych 
(www.esolcourses.com)(www.esolcourses.com)



esolcourses.com



esolcourses.com



esolcourses.com



esolcourses.com



Środa 12.07.2017

• 10:00-12:30 Kreatywne sposoby nauczania 
słownictwa /CLARE

� nauczanie słownictwa w kontekście – Brooke Park

� gry, np. Taboo� gry, np. Taboo

� aplikacje, np. Quizlet, Duolingo



quizlet.com



quizlet.com



duolingo.com



duolingo.com



memrise.com



memrise.com



memrise.com



memrise.com



memrise.com



memrise.com



Środa 12.07.2017

• 13:30-16:00 Półdniowa wycieczka do 
Glenveagh National Park











Czwartek 13.07.2017

• 10:00-12:30 Ćwiczenie umiejętności pisania
/DEREK

� Wzory tekstów

� Typowe struktury� Typowe struktury

� Blog, forum

� Parafrazowanie

� Dokańczanie zdań

� Opowiadania na bazie listy słownictwa

� Opisywanie wylosowanego zdjęcia



Czwartek 13.07.2017

• 13:30-16:00 Zajęcia z wykorzystaniem muzyki i 
piosenek /CLARE

� Cele wykorzystywania muzyki i piosenek na 
zajęciach z języka obcego:zajęciach z języka obcego:

� aktywizacja 

� nauka słownictwa i gramatyki







Piątek 14.07.2017

• 10:00-12:30 Doskonalenie umiejętności 
słuchania /DEREK

� wykorzystanie zasobów internetowych TED Talks

�materiały video�materiały video

� lekcje



ted.com



ted.com



ted.com



ted.com



ted.com



ted.com



Piątek 14.07.2017

• 13:30-16:00 Ewaluacja kursu i certyfikaty







Sobota 15.07.2017

• Wyjazd





Cele projektu
• podniesienie jakości działań edukacyjnych Centrum, w zakresie nauczania języków 

obcych 
• podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli  w zakresie metodyki nauczania 

języka obcego dorosłych,
• poznanie nowych innowacyjnych metod nauczania języków obcych dorosłych                    

– metoda CLIL
• podniesienie kompetencji informatycznych w zakresie wykorzystania ICT                             

w edukacji niezawodowej dorosłychw edukacji niezawodowej dorosłych
• poznanie nowych i skutecznych metod nauczania języków obcych oraz 

motywowania do nauki dorosłych słuchaczy
• rozwijanie  kompetencji nauczycieli  związanych z umiejętnością uczenia się                          

i nauczania, elastycznością w działaniu i myśleniu, otwartością i umiejętnością 
reagowania  na zachodzące zmiany,

• poznanie  nowoczesnych i innowacyjnych środków dydaktycznych, poznanie bazy 
dydaktycznej pracowni językowych oraz sposoby jej wykorzystywania w procesie 
nauczania języków

• nauczyciele języków obcych podniosą swoje kompetencje zawodowe w zakresie 
metodyki nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem ICT, nowych technik 
pracy ze słuchaczem szkół dla dorosłych.



Dziękujemy za uwagę!


