
 

 

 

 

 

 

ANGIELSKI W 3D 

DECYZJA, DETERMINACJA, DYSCYPLINA 

czyli jak przyjemnie i skutecznie uczyć autentycznego języka angielskiego 😊 

 

25 GODZIN DYDAKTYCZNYCH 

(5 spotkań x 5 godz. dyd.) 

 

UCZESTNICY WARSZTATÓW 

Warsztaty dedykowane są przede wszystkim nauczycielom języka angielskiego uczącym w szkołach 

ponadpodstawowych oraz w klasach VII i VIII szkół podstawowych, którzy zainteresowani są: 

 wypracowaniem możliwych rozwiązań w zakresie nowatorskich metod nauczania języka 

angielskiego w celu zwiększenia motywacji swojej i ucznia, 

 wzrostem efektywności kształcenia komunikacji językowej uczniów, 

 wzrostem samoświadomości własnych mocnych stron jako nauczyciela i co za tym idzie 

satysfakcją z pracy. 

 

Zajęcia w 80% prowadzone są warsztatowo, w oparciu o konkretne przykłady i zadania. Pozostałe 20% 

czasu zajmują konieczne zagadnienia teoretyczne. Warsztaty prowadzone są w języku angielskim 

na poziomie znajomości C1. 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Nauczyciel po ukończonym szkoleniu wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności służące 

stwarzaniu warunków sprzyjających czerpaniu satysfakcji ze swojej pracy i wzrostowi 

poziomu motywacji u Uczniów: 

• rozwinięcie sprawności i umiejętności władania językiem angielskim, 

• zdobycie wiedzy na temat alternatywnych sposobów aktywizacji uczniów, 

• zdobycie umiejętności w zakresie urozmaicania i podnoszenia atrakcyjności zajęć dydaktycznych, 

• zdobycie umiejętności wskazywania mocnych stron i narzędzi ich wspierania, 

• zdobycie wiedzy dotyczącej obszarów coachingowych stymulujących rozwój nauczyciela, 

• zdobycie umiejętności stwarzania warunków sprzyjających wspólnej nauce uczniów, 

• pogłębienie wiedzy nt. metodyki prowadzenia zajęć językowych - praca w oparciu o przykładowe 
materiały zapewnione przez Prowadzącego, 

• poznanie przykładów ćwiczeń i zadań stymulujących komunikację, 

• zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi multimedialnych podczas pracy 

z uczniami, 

• zdobycie wiedzy na temat dobrych i złych praktyk w nauczaniu języka, 

• wzbogacenie warsztatu pracy i kompetencji w zakresie pracy z uczniem, 

• uzyskanie nowych narzędzi i kompetencji komunikacyjnych w relacji nauczyciel-uczeń, 

• rozwój osobisty i profesjonalny Nauczyciela. 
 

 

 

 

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE DO WARSZTATÓW 

• Wykorzystywanie nowoczesnych materiałów multimedialnych. 

• Kreatywne metody pracy z uczniem. 

• Tworzenie indywidualnej strategii wsparcia nauczycieli. 

• Kształtowanie osobowości przy pomocy narzędzi coachingowych, mających na celu lepsze 

poznanie samego siebie jako nauczyciela. 

• Sprawna komunikacja w nauczaniu języka. 

• Budowanie atmosfery zaangażowania i pobudzanie kreatywności uczniów i nauczyciela. 

• Kształtowanie otwartej postawy nastawionej na współpracę. 

• Wspieranie rozwoju nauczyciela. 

• Określenie talentów i praca na własnych zasobach. 

• Priorytety w pracy nauczyciela języka angielskiego. 

• Nauczyciel w procesie zmiany. 

• Zapoznanie ze stylami uczenia się. 

• Motywacja. 

 
  



 

 

 

 
 

 
 

RAMOWY PROGRAM 

1. Motywacja nauczyciela języka angielskiego: 

− Kim jestem jako nauczyciel języka angielskiego? 

− Moja osobowość. 
− Moje mocne strony i moje wartości. 

− Mój styl uczenia się. 

2. Nauczyciel jako lider procesu nauczania- strategie przywództwa w szkole. 

− Nasze partnerstwo. 

− Wspólny rozwój. 

− Cele. 

− Zadania. 

− Realia – jak jest w klasie? 

− Szkoła. 

− Kultura edukacyjna. 

− Cykl prób i błędów. 

− 6 strategii przywódczych. 

− Moje przywództwo. 

3. Priorytety w mojej pracy. 
4. Materiały w nauczaniu języka angielskiego – część metodyczna szkolenia.  

− Jak zmotywować Ucznia? 

− Jak uczyć kreatywnie? 

− Przykłady modelowych materiałów do nauczania językae. 

− Newsy. 

− Video. 

− Muzyka. 

− Humor. 

5. Projektowanie zmiany. 

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA W SIEDZIBIE HUMANITAS 

19, 29.11. i 03, 10, 17.12.2018 r., godz. 15:30 – 19:30 

Grupa uruchamiana przy zebraniu min. 12 osób 

ODPŁATNOŚĆ dot. udziału w 25 godz. dyd. zajęć 

standardowa: 300 zł/osobę; dla studentów i absolwentów WSH: 240 zł/osobę; 

dla nauczycieli szkół należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH: 210 zł/osobę. 

 

 

 

 


