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Centrum Językowe Cosmopolitan to szkoła językowa działająca od
początku 2017 roku oferująca naukę języków: angielskiego, rosyjskiego i
niemieckiego. Lektorzy zatrudnieni w CJ Cosmopolitan prowadzą kursy dla
dzieci, młodzieży osób dorosłych: indywidualnie i grupowo a także
specjalistyczne kursy w irmach. Na podstawie obserwacji lektorów można
stwierdzić, że wbrew pozorom najtrudniej uczy się osoby dorosłe, które coraz
częściej podejmują decyzję o nauce języka angielskiego. Badania GUS z 2016
roku pokazują że, przeszło 31,2% osób pracujących w przedziale wiekowym
18-69 bierze udział w pozaformalnych formach nauczania. Wg. danych GUS
około 48% wśród osób dorosłych pracujących deklaruje znajomość języka
obcego, z czego tylko 11% zna go na poziomie zaawansowanym. Najwięcej
osób deklaruje znajomość języka angielskiego (z pośród innych języków),
który w stopniu podstawowym wg. badań zna około 45,5% badanych. Aby
uzupełnić swoją wiedze osoby te korzystają z różnych form nauczania
pozaformalnego (jak wyżej) - w tym bardzo często z kursów w prywatnych
szkołach językowych. Wiele osób dorosłych zaczyna swoją naukę od zera ale
jak pokazują powyższe dane: spora ich część uczy się języka angielskiego na
wyższych poziomach A2, B1, B2.
Według powyższych badań ponad 50% osób bezrobotnych lub biernych
zawodowo (grupa około 485 tysięcy osób) nie zna języka angielskiego w
ogóle. Osoby z tej grupy społecznej również biorą udział w kursach
inansowanych ze środków unijnych które mają na celu naukę języka
angielskiego. Również w ich przypadku pomimo braku zajęć zawodowych
występuje znużenie i brak motywacji do nauki języka. Uatrakcyjnienie metod
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nauczania może wpłynąć na większą motywację osób dorosłych do nauki
języka angielskiego.
Osoby aktywne zawodowo z racji wykonywanej pracy, trybu życia,
posiadania rodziny, natłoku spraw dnia codziennego są przemęczone, mają
problemy z koncentracją i zapamiętywaniem. Standardowe metody
nauczania języka angielskiego są dla nich niezbyt atrakcyjne, a co za tym
idzie ta nauka nie jest na tyle efektywna jakby tego oczekiwali zarówno ci
uczestnicy jak i lektorzy.

Na 132 osoby biorące dotychczas udział w

szkoleniach - 96 osób (w tym 30% stanowią osoby 50+) odbywa zajęcia w
godzinach popołudniowych - po godzinie 16.00 w blokach 3- lub 4godzinnych. Na podstawie obserwacji lektorów można stwierdzić, że około
50% uczestników, którzy biorą udział w szkoleniu ma problemy z
koncentracją, przyswajaniem nowego słownictwa oraz nie potra i pokonać
bariery językowej jaka stanowi wypowiadanie się w języku angielskim. Dla
tych osób istnieje potrzeba zastosowania innych, niestandardowych metod
nauczania takich jak gry planszowe, karty skojarzeniowe, spontaniczne,
krótkie dialogi, które zwiększą zainteresowanie kursantów, oraz będą
wspierać przyswajanie nowego słownictwa i pokonają barierę wypowiadania
się w języku angielskim u tych osób. Pozwoli to kursantom projektu
standardowego przystąpić do egzaminu zewnętrznego z lepszym
przygotowaniem, co może mieć przełożenie na zdawalność w projekcie
standardowym podczas egzaminu zewnętrznego TGLS (wskaźnik: minimum
90% osób). Uczestnicy kursów komercyjnych podniosą swoje kompetencje
językowe, dzięki czemu np.zdobędą większe szanse na awans zawodowy.
Innowacyjna metoda nauczania przy użyciu kart English4U może być
stosowana przez inne instytucje edukacyjne. Schemat opracowanej metody
pozwoli na łatwe zastosowanie jej w innych szkołach językowych.
Wprowadzenie powyższej metody nauczania wywoła zmianę systemową
wprowadzając do edukacji nowy sposób nauczania i tworzenia materiałów
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dydaktycznych. Pomysł ten może się zakorzenić i inspirować powstawanie
nowych modeli edukacyjnych i tym samym wywołać trwałą systemową
zmianę w edukacji dorosłych będącą celem naszej innowacji.
Celem projektu jest opracowanie jednolitej metodologii nauczania języka
angielskiego osób dorosłych (w tym osób 50+), tak aby była ona efektywna i
skuteczna oraz pozwoliłaby w/w grupie w pełni wykorzystać udział w
bezpłatnych kursach języka angielskiego oraz kursach komercyjnych. Dzięki
opracowaniu innowacyjnej metody nauczania osoby dorosłe przełamią
barierę językową oraz strach przed wypowiadaniem się w języku obcym.

Rozdział 1
Nauczanie dorosłych z naszej perspektywy i naszego partnera
W Centrum Językowym Cosmopolitan od początku swojej działalności
mamy do czynienia z nauczaniem języka angielskiego osób dorosłych,
zarówno podczas kursów komercyjnych jak i grup inansowanych ze środków
UE. Jednym z powodów nauki języka angielskiego jest możliwość awansu
zawodowego. W swojej rozprawie doktorskiej „Szanse i problemy nauczania
języków obcych na wyższych uczelniach technicznych ze szczególnym
uwzględnieniem specy iki nauczania języka angielskiego” wspomina o tym –
we fragmencie dotyczącym przyczyn nauki języka angielskiego u osób
dorosłych - Dr Iwona Gajewska-Skrzypczak z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo trudno skupić uwagę ludzi, którzy zazwyczaj
są aktywni zawodowo, dodatkowo posiadają obowiązki rodzinne. Znajdują
jednak czas na to, aby podnieść swoje kompetencje językowe. Dlatego należy
zaproponować im taką formę zajęć, która będzie dla nich atrakcyjna i
ciekawa, pomimo przytłoczenia codziennymi sprawami skupi na sobie uwagę
tych osób. Metoda English4U znacznie ułatwi pracę lektorom języka
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angielskiego, którzy na co dzień zmagają się z problemem utrzymywania
zainteresowania zajęciami uczestników kursu.
Lektorzy uczący języka angielskiego w Centrum Językowym
Cosmopolitan to osoby otwarte na eksperymenty w nauczaniu języka
angielskiego, dlatego też wspólnie z lektorami ze szkoły językowej Resta ze
Słowacji opracowaliśmy materiały edukacyjne dla uczestników naszych
kursów. Materiały te spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem na
prowadzonych przez nas kursach języka angielskiego i w Polsce i na Słowacji.

Szkoła językowa RESTA - została założona w Świdniku w 2003 roku. Od
samego początku swojej działalności kształci dzieci, młodzież oraz dorosłych
w zakresie języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.
Obecnie, podobnie jak Cj Cosmopolitan, szkoła prowadzi kursy języka
angielskiego z do inansowaniem ze środków unijnych dla osób dorosłych (są
to głównie pracownicy urzędu miasta). Ze względu na doświadczenie
fundamentalną postacią ze strony partnera zagranicznego jest Mgr Renata
Stachurowa -

założyciel oraz główny lektor szkoły językowej RESTA z

dwudziestoczteroletnim doświadczeniem na rynku pracy, 10 lat w
doświadczenia w nauczaniu j. angielskiego w liceum ogólnokształcącym w
Świdniku. Od siedemnastu lat prowadzi szkołę językową RESTA. Szkoła
posiada dwie sale lekcyjne przystosowane do nauki indywidualnej oraz
kursów zbiorowych (maksymalnie 12 osób).

Zarówno CJ Cosmopolitan jak i Resta zajmują się nauczaniem języków
obcych uczniów indywidualnych, kursami dla dzieci i dorosłych, kursami
języka profesjonalnego w irmach i kursami prowadzonymi w grupach osób
dorosłych na różnym stopniu zaawansowania. Wdrożenie w prowadzenie
zajęć z języka angielskiego wypracowanej metody English4U znacznie ułatwi
pracę zarówno w naszych placówkach jak i w innym szkołach językowych
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prowadzących kursy dla osób dorosłych, z kolei dla uczestników kursów
zajęcia staną się bardziej atrakcyjne, ciekawe, unikatowe.

Placówki do których skierowana jest metoda nauczania
Wypracowane rozwiązanie skierowane jest do placówek i szkół
realizujących szkolenia językowe dla osób dorosłych do inansowane z
grantów unijnych jak i w sposób komercyjny. Podczas zajęć lektor może
zastosować całość materiałów lub wybrane przez siebie elementy, które jego
zdaniem będą dostosowane do poziomu zaawansowania uczestników i
tematu danych zajęć co czyni wypracowana metodę, elastyczną.
Opisywana metoda może być stosowana we wszelkich formach edukacji
zawodowej dorosłych gdzie ww. edukacja przebiega w szkole. Szkoły dla
dorosłych spełniają różne funkcje, ale przede wszystkim umożliwiają naukę
osobom, które w normalnym dla odpowiedniego wieku trybie nauki nie
podjęli lub danej szkoły nie ukończyli. Mogą to być szkoły umożliwiające
ukończenie szkoły podstawowej czy studium zawodowe. Metodę można
stosować również w szkołach średnich dla dorosłych i policealnych;
zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla
dorosłych, technika i szkoły równorzędne dla dorosłych, średnie studia
zawodowe oraz trzyletnie technika i licea na podbudowie zasadniczych szkół
zawodowych. Policealne studia zawodowe są przeznaczone przede
wszystkim dla absolwentów liceów ogólnokształcących. Ciągle rozbudowuje
się szkolnictwo wyższe w trybie zaocznym, wieczorowym, eksternistycznym i
mieszanym. Należy pamiętać że, w szkołach dla dorosłych przewiduje się
osiąganie poziomu kształcenia porównywalnego ze szkołami dla młodzieży.
Metodę można stosować również w pozaszkolnych formach edukacji
zawodowej dorosłych - kursowych i pozakursowych. Formy kursów mogą być
stacjonarne z całkowitym oderwaniem od pracy, zaoczne z częściowym
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oderwaniem od pracy oraz mieszane stacjonarno-zaoczne. Takie formy
edukacji prowadzone są zwykle przez publiczne lub niepubliczne placówki
oświatowe.

Grupa docelowa - uczniowie
Grupę docelową stanowią osoby dorosłe (w tym 50+) wykazujące
największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadające
największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich
kwali ikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub
zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego, które z własnej
inicjatywy zainteresowane są nabyciem kwali ikacji językowych.
Osoby te z racji wykonywanej pracy, trybu życia, posiadania rodziny,
natłoku spraw dnia codziennego są przemęczone, maja problemy z
koncentracją i zapamiętywaniem. Standardowe metody nauczania języka
angielskiego są dla nich niezbyt atrakcyjne, a co za tym idzie ta nauka nie jest
na tyle efektywna jakby tego oczekiwali zarówno ci uczestnicy jak i lektorzy.
Osoby biorące udział w szkoleniach odbywają zajęcia w godzinach
popołudniowych - po godzinie 16.00 w blokach 3 lub 4 godzinnych. Na
podstawie obserwacji lektorów można stwierdzić, że około połowa osób
biorących udział w szkoleniu ma problemy z koncentracją, przyswajaniem
nowego słownictwa oraz nie potra i pokonać bariery językowej jaka stanowi
wypowiadanie się w języku angielskim. Dla tych osób istnieje potrzeba
zastosowania innych, niestandardowych metod nauczania takich jak gry
planszowe, karty skojarzeniowe, spontaniczne, krótkie dialogi , które zwiększą
zainteresowanie kursantów, oraz będą wspierać przyswajanie nowego
słownictwa i pokonają barierę wypowiadania się w języku angielskim u tych
osób. Pozwoli to kursantom projektu standardowego przystąpić do egzaminu
zewnętrznego z lepszym przygotowaniem co może mieć przełożenie na
zdawalność w projekcie standardowym podczas egzaminu zewnętrznego.
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Metodyka pracy
Jednym z podstawowych wyzwań edukacji jest ewolucja metod
nauczania, klasyczne sposoby nauczania coraz częściej mają problem w
dostosowaniu się do społeczeństwa cyfrowego. Z tego względu jednym z
zadań współczesnego modelu edukacji jest aktywizacja uczniów. Jednym z
najnowocześniejszych trendów jest zachęcanie do zdobywania wiedzy
poprzez metody aktywizacyjne. Aktywizacja ma na celu zachęcenie ucznia do
operowania zdobytą wiedzą, pracę w grupie, rywalizację, a także integrację z
otoczeniem. Model szkoły, w której profesor otwiera podręcznik, a następnie
rozpoczyna odczytanie wykładu, który uczniowie muszą ostatecznie
zapamiętać, zdać i wreszcie zapomnieć, zaczyna powoli odchodzić w
przeszłość.
Jednym z rodzajów realizacji nowych metod nauczania jest
wprowadzenie szeregu gier dydaktycznych do nauczania. Metoda English4U
zalicza się do grupy metod impresji i ekspresji które skupiają się na
wykorzystywaniu zaangażowania emocjonalnego słuchaczy, poprzez
odgrywanie scen, czy rywalizację w zapamiętywaniu słownictwa i
skojarzeniach.

Rozdział 2
Innowacyjna metoda nauczania
Metody nauczania projektu English4U opracowane zostały do nauki
języka angielskiego dla osób dorosłych biorących udział w bezpłatnych
kursach językowych inansowanych ze środków UE lub komercyjnych kursach
grupowych. Uczestnicy biorą w nich udział z własnej, nieprzymuszonej woli.
Ich celem jest podniesienie swoich kompetencji językowych i uzyskanie
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międzynarodowego certy ikatu. Bardzo często jednak bywa że biorą udział w
zajęciach łącząc naukę j. angielskiego z obowiązkami domowymi i
służbowymi. Wpływa to na ich poziom koncentracji podczas zajęć. Niektóre
osoby przychodzą na kurs bezpośrednio po pracy, są zmęczone i
rozkojarzone. W celu podniesienia jakości przyswajania wiedzy
zainteresowania gramatyką czy słownictwem kursanci potrzebują nowych,
lepszych i bardziej atrakcyjnych metod nauczania, takich które pozwolą
skupić im skupić swoja uwagę podczas zajęć nieco dłużej niż zazwyczaj.
Uczestnicy kursów potrzebują elementu zaskoczenia, ciekawości, rywalizacji,
a nie tylko tylko kserówek czy kolejnych przykładów w ćwiczeniach.

Karty Think&Say
Metoda kart Think&Say to metoda 14 kart podzielonych tematycznie,
które służą do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych. Należy
wprowadzać ją do zajęć w postaci tzw. warm-up (rozgrzewki). Czas trwania około 20 minut. Optymalna liczba uczestników to trzech lub czterech.
Uczestnicy po wylosowaniu karty (każdy uczestnik losuje inną kartę) i
przetłumaczeniu słówek, które się na niej znajdują wraz z nauczycielem, po
odłożeniu kart muszą zapisać na kartce wszystkie słówka jakie zapamiętały z
niej. Czas zapisywania słówek około 1 minuta, następnie uczestnicy zabawy
demonstrują swoje słówka. Wygrywa osoba, która zapamięta największą
liczbę słówek. Przy większej liczbie osób można wprowadzić do gry podział
na grupy i wówczas każda grupa losuje jedną kartę. Dzięki temu, że w grze
bierze udział kilka osób, uczestnicy uczą się nie tylko słownictwa
wylosowanego przez siebie, ale również przez inne osoby.
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Poniżej tytuły kart oraz słownictwo na nich zawarte:

1. House- big, nice, old, new, modern, wooden, brick, cosy,
comfortable, neglected, family, ugly dream, for renovation, in the city
centre, in the countryside
2. Garden - bark, branch, lower, tree, grass, lawnmower, leaf, moss,
pest, plant, root, soil, vegetable, mold, land, herb
3. Activities- Bicycle, Skis, Swimming suit, Skates, Racket, Hop,
Crunch, Jumping jacks, Run, Skip, Warm-up, Warm-up, Ice rink,
Skatepark, Swimming pool
4. Cooking - bake, blend, boil, bread, cut, dinner, fry, mince, peel,
grate, breakfast, eat, cake, sear, lunch, hungry
5. Hobby- reading, painting, swimming, watching tv,

ishing,

shopping, sewing, travelling, photography, blogging, cooking, knitting,
playing computer games, dancing, listening to music, Nordic-walking
6. Clothes- miniskirt, dress, jacket, cardigan, boots, leggings, shoes,
stockings, gloves, scarf, coat, apron, swimming costume, vest, tie
7. Face - cheek, eye, moustache, mouth, lips, nose, ear, wrinkles,
forehead, jaw, dimple, nostril, chin, beard, freckles, tongue
8. Our Character- kind, friendly, cheerful, honest, sensitive, reliable,
wise, messy, anxious, cruel, crazy, jealous, sel ish, lazy, touchy, sad
9. Job - interview, break, temporary, o ice, factory, wage, career,
salary, meeting, promote, employ, paperwork, operate, bene its, audit
10.Travel- tour, accommodation, camera, car, luggage, driver, ly,
highway, map, passenger, sightseeing, tent, tra ic, train, vacancy,
traveller
11. Animals- cage, fur, wing, scales, to purr, to stroke, to feed, to
groom, to bark, kennel, aquarium, in, paw, pet, leash, walk
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12. Health - pain, infection, fever, nurse, pill, blood, ambulance,
injection, lu, stroke, sneeze, vomit, illness, medicine, bless you
13. Food: sandwich, meat, ish, bread, butter, honey, fruit, vegetables,
seafood, candy, cake, pasta, rice, casserole, ice-cream, ham
14. City: skyscraper, bus stop, pavement, road, tra ic jam, zebra
crossing, tra ic lights, shops, shopping mall, city center, restaurants,
train station, subway, telephone booth, tourists, cinema

Puzzle edukacyjne Word4Word
Puzzle edukacyjne Word4Word - to dwanaście zestawów puzzli (każdy
zestaw to dwa puzzle) które łączy tematyka ludzkich emocji i wyglądu. Puzzle
należy wprowadzać do zajęć w ramach rozgrzewki. Czas trwania - około 20
minut.

Początkowo nauczyciel omawia słownictwo związane z tematyką

puzzli, przedstawiając na tablicy i ich tłumaczenia. Przed przystąpieniem do
gry nauczyciel czyści tablicę a następnie uczestnicy przystępują do gry.
Zadaniem uczestnika jest dopasowane do siebie dwóch pasujących puzzli
związanych z wyglądem zewnętrznym oraz emocjami. Wygrywa uczestnik
który zrobi to w jak najkrótszym czasie.

Poniżej tytuły kart oraz słownictwo na nich zawarte:
A) Kobieta w rudych długich włosach She is fascinating because she has
long, ginger hair!
B) Mężczyzna w okularach bez włosów Yesterday I met my friend; I did
not recognize him. Now he is bald, and he wears glasses.
C)Nastolatka w niebieskich krótkich włosach . Unbelievable, her
daughter has short blue hair.
D) Facet w kucyku typu Antonio.

Have you heard? My friend Anna has

new boyfriend, dark face, black, long hair. Very handsome!
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E) Płacząca kobieta SAD – Don’t worry, everything will be ine. Do you
need a tissue?
F) Dziewczyna podskakująca ze szczęścia cheer- I’m so happy , I won in
the lottery.
G) Zdziwiony chłopak Surprised- What a surprise, I did not realize that he
would wear earring.
H) Dziecko złe Angry- This is horrible, I never thought it would happen to
me!
I) Miły mężczyzna - kind - Please, take a sit I can stand.
J) Rozczarowana kobieta - disappointed- I thought that this time I would
win the lottery. Maybe next time…
K) Mężczyzna - con ident - I’m sure that I will win, because I’m the best
L) Uczeń - shy- I’m afraid to ask my teacher about my homework.

Plansze Places
Plansze Places - przypisane jest do nich odpowiednie słownictwo oraz
zwroty związane z określonymi miejscami. Rekomendowane do wdrożenia w
postaci rozgrzewki. Przeznaczone do gry dla 2-4 osób lub jak w przypadku
kart Think&Say rekomendowane dla drużyn. Każda plansza przedstawia inne
miejsce, do którego należy dopasować 4 słówka oraz 4 zdania. Uczestnicy
gry losują jedno miejsce, a następnie wyszukują spośród wszystkich słówek i
zdań tylko te które pasują do wylosowanego przez nich miejsca. Zadanie jest
o tyle podchwytliwe że, niektóre zwroty mogą pozornie pasować do kilku
miejsc. Wygrywa uczestnik który jako pierwszy poprawnie dopasuje
słownictwo do wylosowanego miejsca.

f

f

13

Poniżej tytuły kart oraz słownictwo na nich zawarte:
Restaurant
Can I have the bill please?
Enjoy your meal!
I’m a vegetarian.
Are you ready to order?
Tip
Guest
Waitress
Plate
Theatre
Backstage
Dressing room
Cast
Tragedy
Enjoy the show
I’d like some tickets for the play Woman in black, please!
Are these seats in row F? Good for you? They’re near the stage.
Seats in the stalls cost 50 pounds each
School
Desk
Pencil
Teacher
Grade
Can you repeat please?
Please, be quiet!
I hope he will pass the exam.
Next lesson we will have a test! Be ready!

14

Hospital
Does your knee still hurt?
Ward
Check-up
Emergency
How is your dressing?
Could you get me more painkillers please?
Sore
Can I see a doctor please?
Airport
The light is delayed
Carry-on
May I see your passport?
Have a nice light!
Arrivals
Timetable
Boarding pass
How many pieces of luggage do you have?
Shop
Price
Sale
Shopping trolley
Coins
Buy one, get one free
How much is the this?
Can I pay by credit card?
Are you in the queue?
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Railway station
Can I buy the ticket for a train?
How often do the trains run to…?
The train is running late
Month’s ticket
Is the train delayed?
Conductor
Arrive
Platform
Post o ice
Letter
Envelope
Postcard
Postman
I would like to send this to Spain
I would like to collect a parcel
Can I pay this bill here?
How much is the irst-class stamp?

Filmiki sytuacyjne
Filmiki sytuacyjne - 4

ilmiki, prezentujące dialogi sytuacyjne w

wybranych miejscach, rekomendowane do wdrożenia na początku zajęć
(warm-up) przez około 15-20 minut. Uczestnicy wraz z lektorem analizują
użyte w przedstawionym ilmiku słownictwo, jego znaczenie i wymowę, a
następnie wspólnie odtwarzają przedstawione sceny czytając teksty z kartki.
Kolejnym etapem jest zaimprowizowanie przez uczestników dialogu ale już
bez użycia ilmiku czy notatek. Inscenizacje można nagrywać aby analizować
wymowę i dykcję, omawiać i poprawiać błędy. Gra - zabawa do pracy w
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parach. Wymaga aktywności od uczestników jednocześnie wpływając na ich
integrację i powoduje zmniejszenie stresu podczas używania języka obcego.
Zadanie to jest o tyle utrudnione, że słuchacze mają do czynienia językiem
naturalnym nie modelowanym przez lektorów w celu uzyskania wymowy na
poziomie RP (Received Pronunciation). Poniżej scenariusze ilmików. Wersje
poglądowe są dostępne na naszej stronie www.

Film 1
Kino:
Cinema, just before beginning of the ilm.
Narrator: The movie tells you that the seat in the cinema is as important
as the movie selection itself
A)Excuse me!
B) Yes, how can I help you?
a) Could you please take o your hat as it covers whole my vision
and I can see the movie!
b) Of course, no problem.
After a minute…
A)Sir, please do not eat the crisps as it makes hell of noise and I
can’t hear anything.
B) Yes madam, I won’t do it anymore.
After some time…
a) Madam, please wake your husband up as he snores and the noise, he
makes is unbearable…
c)John, honey, let’s leave these people won’t let us watch the movie, how
one can behave so badly! It’s horrible!

Film 2
Rozmowa na lotnisku:
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a) Two tickets to Paris. Smoking or non-smoking?
b) Non smoking.
A) Window or aisle seats?
b) Two seats together, one next to the window.
A) Ok, your light number is 115. The plain leaves at 3.45 at gate 10c. Do
you have any luggage to check-in?
b) Only these two suitcases.
a) Good, enjoy your light.

Film 3
W pubie
a) Do you have mineral water?
b) Yes, we do. But don’t you want another beer?
a) Rather mineral water. I’m working tomorrow.
b) Ok, I understand. One mineral water. 2 Pounds, please.
a) What? 2 pounds?? It’s very expensive. Beer costs only 1 pound.
b) Yes, you are right. But remember, you are working tomorrow.
a) Give me a beer. I have to save. I will stay at home tomorrow.
b) That’s you all over!
Film 4
W restauracji
a) Waiter, there is a ring in my food.
b) Really, impossible. Our cook didn’t put it there.
a) Yes, I know. I put it there.
b) Why did you do that?
a) I made it by mistake.
b) Oh, I see. Shall I bring some napkins?
a) Yes, please be so kind.
b) Please be quiet!
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a) Why, what’s going on?
b) The other quests will want ring in their meal, too.

Podsumowanie
Nauczanie języka angielskiego osób dorosłych wydaje się być łatwe, a
każdy uczestnik zapisuje się na kurs z własnej, nieprzymuszonej woli, aby
podnieść swoje kompetencje językowe. Są to tylko pozory. Doświadczenie
lektorów CJ Cosmopolitan pozwala zaprezentować drugie, to „ciemniejsze”
oblicze edukacji osób dorosłych w obrębie języka angielskiego. Zmęczenie
codziennymi obowiązkami, znużenie, stres to tylko niektóre czynniki
powodujące, że efektywność nauczania bywa często mało zadowalająca, z
punktu widzenia uczestnika kursu, ale również lektora. „Dlaczego nie
pamiętam jak jest rachunek czy dworzec po angielsku?”- to oczywiście
przykładowe pytania jakie zadają sobie dorośli uczestnicy kursów. „Przecież
chodzę na angielski dwa razy w tygodniu”….- kontynuuje. Co zrobić, aby nie
było to tylko „chodzenie”, czas spędzony na rozmyślaniu czy przykry
obowiązek? Lektorzy Centrum językowego Cosmopolitan oraz szkoły Resta
(partner zagraniczny) proponują rozwiązanie w oparciu o które zmieni się
postrzeganie kursów języka angielskiego przez osoby dorosłe biorące w nich
udział. W jego skład wchodzą materiały edukacyjne: karty Think&amp;Say,
puzzle Word4Word, plansze Places oraz krótkie ilmiki edukacyjne, które
zostały przetestowane na grupie osób dorosłych w kraju i za granicą.
Spektakularnym efektem testowania był przyrost wiedzy u badanych
uczestników, wery ikowany za pomocą pretestu oraz posttestu. W pakiecie
uczestnicy „otrzymali” dobry humor oraz pozytywne nastawienie do nauki
języka angielskiego, które to towarzyszyły im podczas wspomnianych badań.
Ważną rolę odegrał doświadczony, działający od 17 lat na rynku partner
zagraniczny, który na każdym etapie współpracy służył pomocą i poradą,
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pozwolił spojrzeć lektorom z Polski na pewne aspekty języka angielskiego
inaczej niż dotychczas. Mamy nadzieję że udało nam się wspólnie opracować
metodę prostą, nieskomplikowaną, a jednak podnoszącą zainteresowanie
językiem angielskim wśród osób dorosłych, dla których kurs języka
angielskiego bywa bardzo często wyzwaniem i naprawdę niejednokrotnie
niełatwo im sprostać zawiłym frazom, leksyce, słownictwu. Wdrożenie
innowacyjnych materiałów do zajęć z języka angielskiego z pewnością
przyczyni się do tego, że nauka stanie się dla nich łatwiejsza, mniej
szablonowa, bardziej interesująca, z małym „przymrużeniem oka”.
Zadowolony uczestnik to także zadowolony lektor. Każdy nauczyciel uczący
języka ( i nie tylko) pragnie aby jego zajęcia były ciekawe dla uczniów.
Zastosowanie chociaż jednej z naszych metod z pewnością to spowoduje.
Jesteśmy zdania, że nie wszystkie materiały edukacyjne muszą być
śmiertelnie poważne i sprowadzać się do uzupełniania kserówek czy
słuchania gotowych podcastów z nagraniami z podręcznika, które często nie
odwzorowują żywego(nie wzorcowego!) języka mówionego. Mamy nadzieję
że nasze materiały będą chętnie stosowane przez inne szkoły prowadzące
kursy (i te komercyjne i inansowane ze środków UE) dla osób dorosłych, a ich
użycie oprócz tego (co jest naszym priorytetem) czyli podniesienie
kompetencje językowych u uczestników kursów, sprawi dużo radości i frajdy
wszystkim posługującym się nimi użytkownikom.

f

20

Projekty materiałów edukacyjnych
Karty Think&Say
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Puzzle edukacyjne Word4Word
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Plansze Places
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Galeria zdjęć
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