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Program:
Uczenie i uczenie się są jak podróż która będzie szybsza i wygodniejsza, jeżeli ją dobrze
zaplanujemy i skorzystamy z odpowiednich narzędzi – np. dobrej nawigacji.
W trakcie tych praktycznych warsztatów przyjrzymy się wspólnie cechom dobrej lekcji
z punktu widzenia wszystkich zaangażowanych w proces uczenia (się). Przypomnimy sobie jak
formułować jasne i trafne cele zajęć; zastanowimy się, czy warto je komunikować studentom,
oraz jak możemy upewnić się, czy student faktycznie skorzystał z zajęć. Przyjrzymy się temu,
jak planowane przez nas różne formy pracy i interakcji w trakcie zajęć pomagają lub
przeszkadzają w osiągnięciu zamierzonego celu.
Nasza dyskusja i wspólna praca zahaczy o tematy motywacji oraz metod aktywnych w pracy
lektora. Przyjrzymy się temu, co sprawia, że studenci nas pamiętają i cenią, oraz jak samemu
oceniać i ulepszać własne zajęcia.
W trakcie sesji będziemy pracować w parach i grupach, wymieniać nasze doświadczenia
i wyniki pracy grupowej z innymi grupami – zarówno w ramach jednego języka uczonego, jak
i między grupami językowymi. Będziemy także wykonywać praktyczne ćwiczenia, które już
następnego dnia można wykorzystać na zajęciach; omówimy ich cel(e) i strukturę aby bez
zbędnego wysiłku dostosowywać je do każdego uczonego języka, oraz do różnych poziomów
zaawansowania językowego.
Przynieś ze sobą dużo energii, humoru i chęci do pracy. Kawa też się przyda. Notatnik
i długopis też, choć nie trzeba będzie robić szczegółowych notatek: wszystkie najważniejsze
materiały będą udostępnione na internetowej tablicy ogłoszeń w ciągu paru dni od
zakończenia szkolenia.

Prowadząca: Anna Kolbuszewska
Anna Kolbuszewska od prawie 30 lat zajmuje się tematami związanymi z nauczaniem
języków obcych. W swojej karierze pracowała jako language coach, trener, manager i
konsultant. Od wielu lat zajmuje się także szkoleniem kadry managerskiej oraz doradztwem
akademickim i biznesowym dla prywatnych szkół językowych oraz szkół publicznych w wielu
krajach. W chwili obecnej piastuje stanowisko Director of Training w jednej z bardziej
znaczących szkół językowych w Szwajcarii, Inlingua Basel. Od 2000 roku jest inspektorem
międzynarodowego stowarzyszenia promującego jakość w usługach językowych Eaquals. Jest
autorem publikacji "Eaquals Self-help Guide to Teacher Development". W latach 2007 – 2010
była członkiem zarządu tej organizacji, a w latach 2010-2011 piastowała stanowisko Director
of Eaquals Accreditation and Consultancy Services. Autor (wraz z mężem Andrzejem
Stęsikiem) materiałów Use of English dla wydawnictwa Pearson. Od wielu lat aktywna w
stowarzyszeniu IATEFL zarówno w kraju jak i na forum międzynarodowym.

