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ReaRealizując projekt lizując projekt „Komunikacja –  kooperacja, czyli zwiększanie „Komunikacja –  kooperacja, czyli zwiększanie 
współpracy transnarodowej  dzięki zmniejszaniu barier współpracy transnarodowej  dzięki zmniejszaniu barier 

komunikacyjnychkomunikacyjnych ” Erasmus+, uczestniczył” Erasmus+, uczestniczyłyśmy yśmy w szkoleniu w szkoleniu 
metodycznym metodycznym ”Creative M ethodology””Creative M ethodology”w Alpha w Alpha  S School of chool of EEnglish nglish  na  na 

M alcie.M alcie.

 . Głównym założeniem kursu „Creative 
M ethodology” było podniesienie 
kwalif ikacji zawodowych nauczycieli 
języka angielskiego  oraz zapoznanie 
ich z nowymi, kreatywnymi metodami 
i formami nauczania języka 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjnych. 



Tematyka kursu:Tematyka kursu:

  potrzeby  i motywacja  uczniów - SMART goals in the classroom
 taksonomia Blooma
  piosenki, muzyka, f ilm i ich potencjał jako źródło nauki,
 style i preferencje uczenia się
 użycie zasobów internetowych, środki dydaktyczne online, korzystanie z 

zasobów you tube itp. w czasie lekcji i prac projektowych,
  rozwijanie umiejętności językowych,
  użycie technologii 21 wieku, tablicy interaktywnej w klasie,
  drama, dialogi, scenki rodzajowe i symulacje w klasie,
 poznanie kultury maltańskiej; w ramach kursu odbyły się trzy wycieczki 

do obecnej i byłej stolicy Malty:  Valetty   i  Mdiny oraz świątyń  Mnajdra
 projekt plenerowy- zespołowe tworzenie vloga  






PI ERW SZEGO D NI A  PR ZED STAW I ŁYŚM Y  P I ERW SZEGO D NI A  PR ZED STAW I ŁYŚM Y  
PR EZENTACJĘ M ULT I M ED I ALNĄ NASZEJ PR EZENTACJĘ M ULT I M ED I ALNĄ NASZEJ 
SZKOŁY I   M I AST ECZKAPR ZYGOTOWANĄ  SZKOŁY I   M I AST ECZKAPR ZYGOTOWANĄ  
PR ZEZ UCZENNI CE NASZEJ SZKOŁY PR ZEZ UCZENNI CE NASZEJ SZKOŁY         

Prezentacja naszej szkołyPrezentacja naszej szkoły



Na początku omówiłyśmy Na początku omówiłyśmy Taksonomię Bloom’aTaksonomię Bloom’a , oraz, oraz  SM A RT-   SM A RT- czyli  koncepcja czyli  koncepcja 

formułowania  celów. Rozmawiałyśmy o problemach i sposobach ich rozwiazywaniaformułowania  celów. Rozmawiałyśmy o problemach i sposobach ich rozwiazywania..    



Pokrótce omówiłyśmy znane nam już metody i formy zajęć Pokrótce omówiłyśmy znane nam już metody i formy zajęć 
stosowane na lekcjach języka angielskiego.stosowane na lekcjach języka angielskiego.

  



Zagłebiłyśmy się w strategie  podnoszenia motywacji u dzieci Zagłebiłyśmy się w strategie  podnoszenia motywacji u dzieci 
a w szczególności u nastolatków poprzez:a w szczególności u nastolatków poprzez:

 Zastosowanie materiałów, bodźców Zastosowanie materiałów, bodźców 
popularnych wśród młodych ludzi popularnych wśród młodych ludzi 
(muzyka, film, programy telewizyjne, (muzyka, film, programy telewizyjne, 
czasopisma)czasopisma)

 Zaangażowanie ich do udziały w Zaangażowanie ich do udziały w 
integrujących zabawach, dialogach, integrujących zabawach, dialogach, 
przedsięwzięciachprzedsięwzięciach

 Odkrywanie  ich umiejętności i  zdolnościOdkrywanie  ich umiejętności i  zdolności
 Dopasowanie tekstów pisanych Dopasowanie tekstów pisanych 

odpowiednich do ich wieku odpowiednich do ich wieku 

 Zastosowanie piosenek i gier Zastosowanie piosenek i gier 
 Prowadzenie lekcji z wykorzytaniem Prowadzenie lekcji z wykorzytaniem 

filmów videofilmów video
   Wykorzystanie technologii komputerowej Wykorzystanie technologii komputerowej 
 Stosowanie na lekcjach materiałów z życia Stosowanie na lekcjach materiałów z życia 

codziennego codziennego 




Główny nacisk położony był na zastosowanie technik Główny nacisk położony był na zastosowanie technik 
informacyjno–komputerowych (informacyjno–komputerowych (TIKTIK) i wykorzystanie ich ) i wykorzystanie ich 

na lekcji języka angielskiego .na lekcji języka angielskiego .

 Jedną z form aktywizujących uczniów jest Jedną z form aktywizujących uczniów jest 
tworzenie vloga w małych grupach. tworzenie vloga w małych grupach. 
Uczniowie mogą przeprowadzić krótki Uczniowie mogą przeprowadzić krótki 
wywiad w języku obcym,, zrobić zdjęcia , wywiad w języku obcym,, zrobić zdjęcia , 
nakręcić krótki f ilmik który zmontują nakręcić krótki f ilmik który zmontują 
później tworząc vlog.później tworząc vlog.



Tworząc vlog Tworząc vlog 
bardzo ważny jest bardzo ważny jest 

plan działania, plan działania, 
ustalenie tematu, ustalenie tematu, 

miejsca, formy, miejsca, formy, 
przydziału ról.przydziału ról.



Podczas tego 10-dniowego kursu odbyłyśmy trzy wycieczki Podczas tego 10-dniowego kursu odbyłyśmy trzy wycieczki 
dydaktyczndydaktyczno-kulturowe o-kulturowe do stolicy M alty-do stolicy M alty-VValetty, byłej stolicy-aletty, byłej stolicy-MM diny diny 

oraz świątyń oraz świątyń MM najdra.najdra.
PPoznałyśmy historię i kulturę kraju oraz jej mieszkańców zbierając oznałyśmy historię i kulturę kraju oraz jej mieszkańców zbierając 
przy tym cenne materiały,przy tym cenne materiały,  które  możemy wykorzystać na lekcjach. które  możemy wykorzystać na lekcjach. 

Wielkim atutem pobytu na Wielkim atutem pobytu na MM alcie było obcowanie z językiem alcie było obcowanie z językiem 
angielskim na co dzień.  angielskim na co dzień.  





Zbierałyśmy Zbierałyśmy 
materiałymateriały,,  które które   
wykorzystawykorzystamymy na  na 

lekcjilekcji..  



vlogvlog

Przekonałyśmy się, że 
montowanie vloga nie jest 
takie proste i wymaga dużo 
czasu,nauki i pomysłu.

Jak mówi polskie przysłowie 
„Pierwsze koty za płoty”. 





Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę..
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