NAUCZYCIEL Z ZESPOŁU SZKÓŁ W JANUSZKOWICACH
NA MIEDZYNARODOWYM SZKOLENIU W NIEMCZECH

W dniach od 13 do 17 stycznia 2014 roku odbyło się seminarium w języku
niemieckim pt. „Kreatywny sposób przekazywania i stosowania strategii uczenia się na
nowoczesnej lekcji języka niemieckiego, jako języka obcego”, które miało miejsce w
Hamburgu, mieście portowym na północy Niemiec. Wziąłem w nim udział z własnej
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Obszerny program, składający się z wielu zagadnień o charakterze metodycznym
dostarczył mi fachowej wiedzy merytorycznej oraz praktycznych rozwiązań.
Szkolenie obejmowało następujące treści i działania:
•

Wymiana osobistych doświadczeń w nauczaniu języków obcych;

•

teoretyczne podstawy strategii uczenia się;

•

typy, metody i stosowane strategie uczenia się j. obcych;

•

szczegółowa analiza dostępnych na rynku podręczników do nauki j. niemieckiego;

•

korekta błędów językowych;

•

rola gramatyki w nauczaniu (metoda dramy/techniki teatralne);

•

aspekt realioznawstwa w nauczaniu języka obcego;
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•

sposoby nauczania kooperatywnego;

•

kwestia psychologiczna w uczeniu się;

o
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•

cechy dobrego nauczyciela j. obcego.

•

strategie, techniki i sposoby przekazywania wiedzy i uczenia się w zakresie czterech
podstawowych sprawności językowych, jakimi są: czytanie, pisanie, słuchanie i
mówienie;
Podczas kursu stosowane były różnorodne metody i techniki pracy, np. praca z ankietą

i jej analiza, wspólne dyskusje, mnemotechnika, wizualizacja, asocjogram, technika
historyjek obrazkowych, czy też technika "Skimming&Scanning przy nauce rozumienia
tekstu czytanego. Szkolenie przybierało wiele form, w których przeważały: praca w grupach,
parach, w formie warsztatów, hospitowanie uczestników zajęć j. niemieckiego na różnych
poziomach zaawansowania. Stosowano prezentacje multimedialne oraz wykorzystywano na
różne inne sposoby technologię informacyjno-komunikacyjną.
Podczas seminarium wszystkie zagadnienia w przedłożonym programie zostały
zrealizowane, utrwalone i powtórzone. Trenerzy prowadzący byli każdego dnia znakomicie
przygotowani do zajęć. Wszystkie treści przekazywali w sposób profesjonalny z podejściem
pedagogicznym. Z cierpliwością tłumaczyli obszerniejsze tematy, byli bardzo pomocni i
kreatywni, obchodzili się z wielkim szacunkiem.
Poruszane zagadnienia były podparte materiałami dodatkowymi w formie kserokopii,
filmów, prezentacji multimedialnych, zasobów internetowych, plansz, tablic tematycznych,
materiału muzycznego i wielu innych. Różnorodność materiałów dydaktycznych umożliwiała
sprawne prowadzenie kursu na wiele sposobów. Każdy uczestnik otrzymał również na własny
użytek materiały biurowe.
Sale przeznaczone do prowadzenia kursu były bogato wyposażone pod względem
technicznym i medialnym, przestronne, dostosowane do potrzeb uczestników. Codziennie
można było korzystać z poczęstunku w formie bufetu. Wszystkie przerwy były dostosowane
adekwatnie do czasu trwania zajęć. Zaplecze sanitarne spełniało najwyższe wymogi. Każdy
uczestnik otrzymał zestaw materiałów informacyjnych odnośnie funkcjonowania placówki,
jak również ważne informacje w czasie pobytu odnośnie samego miasta Hamburga.
Jestem bardzo zadowolony z uczestnictwa w szkoleniu, ponieważ w dużym stopniu
odświeżyłem swoje umiejętności językowe, nie tylko na zajęciach, ale także poprzez
konwersacje z niemiecka rodziną goszczącą, u której byłem zakwaterowany. W czasie
seminarium miałem możliwość osobistego testowania każdego ćwiczenia w czasie
warsztatów. Muszę przyznać, że było to dla mnie niebywałym doświadczeniem. W czasie
kursu nawiązałem kontakt ze szkołą, z którą mamy zamiar wspólnie uczestniczyć w projekcie

na platformie E twinning. W przyszłości planuję podjąć współpracę z jedną ze szkół
europejskich, celem wymiany dzieci i młodzieży.
Szkolenie będzie miało niewątpliwie duży wpływ na podniesienie jakości mojej pracy.
Umożliwi współpracę z innymi szkołami, co przyniesie korzyść dla uczniów na zasadzie
nawiązania nowych kontaktów, które między innymi, pozwolą uczniom zgłębiać ich
kompetencje w uczeniu się j. obcych.
Obecnie utrzymuję kontakt z trenerami i uczestnikami szkolenia, który odbywa sie za
pomocą komunikatora skype oraz droga mailową. Tego typu działania, konsultacje, wymiana
doświadczeń i wskazówki pomogą mi przy wdrażaniu i ewaluowaniu w praktyce nabytych na
szkoleniu wiadomości i umiejętności. Umożliwią mi one również stały kontakt z żywym
językiem, będą okazją do tworzenia nowych projektów.
W czasie mojego pobytu w Hamburgu, miałem możliwość zwiedzić to piękne miasto
oraz zapoznać się w skrócie z jego historia oraz kulturą, co było dodatkowym atutem mojego
wyjazdu.
Chciałbym przede wszystkim podziękować Pani Dyrektor Ewie Ziaja, za pozytywną
rekomendację oraz wsparcie w planowaniu mojego szkolenia. W przypadku braku akceptacji
tego typu działań przez Dyrektora naszej placówki, wyjazd ten nie byłby możliwy. Jako
nauczyciel bardzo doceniam starania Naszej Pani Dyrektor, która ustawicznie zachęca Kadrę
Zespołu Szkół w Januszkowicach, do uczestnictwa w różnorodnych form doskonalenia
zawodowego, jak również projektach i programach, tak ogólnopolskich, jak i europejskich.
Pragnę również zachęcić innych nauczycieli do pisania tego typu projektów i
korzystania z tej interesującej możliwości dokształcania zawodowego, dzięki którym można
rozszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności oraz poznać wiele ciekawych rozwiązań
europejskich w dziedzinie edukacji.
Zachęcam również do obejrzenia krótkiej prezentacji z pobytu w Hamburgu
Stefan Kokoczka

