W ramach programu unijnego Erasmus + na przełomie czerwca i lipca
2015r. wzięłam udział w dwutygodniowym kursie metodyczno-językowym dla
nauczycieli języka niemieckiego. Został on zorganizowany w Regensburgu,
jednym z najpiękniejszych miast niemieckich, połoŜonym w sercu Bawarii nad
rzeką Dunaj. Szkolenie prowadzone było w nowoczesnym centrum językowym
"Institut für Sprache, Kommunikation & Kultur - Horizonte", znajdującym się
w samym centrum miasta.
Kurs obejmował 60 godzin lekcyjnych zajęć, które odbywały się
w małych, międzynarodowych grupach (oprócz nauczycieli z Polski
uczestniczyły w nim osoby z Anglii, Szwecji, Słowenii i Węgier) oraz
prowadzone były przez miłą i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
Celem zajęć było doskonalenie znajomości języka niemieckiego,
aktualizacja i poszerzenie wiadomości krajoznawczych, doskonalenie
umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego,
ukierunkowanego
przede
wszystkim
na
rozwijaniu
kompetencji
komunikatywnych ucznia oraz wspólna wymiana doświadczeń. Plan zajęć to
m.in. doskonalenie umiejętności fonetycznych, trening kompetencji
językowych, skierowanych przede wszystkim na ćwiczenia w mówieniu
i słuchaniu, idiomatyka, poprawa błędów, poznawanie gramatyki
i słownictwa poprzez zabawę, język młodzieŜowy, dialekt bawarski,
zastosowanie obrazu, piosenki oraz filmu na lekcji, typowo niemieckie
produkty, tematy z zakresu polityki, gospodarki, literatury, aktywności ruchowe
na lekcji oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu neurodydaktyki na zajęciach.
Osoby prowadzące kurs były otwarte na sugestie i propozycje
uczestników, dotyczące tematyki zajęć, tak aby ich treści dopasowane były do
naszych zainteresowań. W trakcie zajęć prowadzący wykorzystywali
multimedia (komputer, odtwarzacz DVD, magnetofon, rzutnik) i materiały
autentyczne (gazety, artykuły, teksty, gry towarzyskie itp). Zaproponowane były
róŜne formy pracy, co powodowało, Ŝe zajęcia nie były monotonne. Miały one
formę warsztatów i zajęć grupowych, dzięki czemu wszyscy mogli aktywnie
w nich uczestniczyć, wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie w pracy
w szkole, co dało nam moŜliwość wspólnej wymiany doświadczeń. Na zajęciach
otrzymaliśmy duŜą ilość materiałów dydaktycznych oraz autentycznych tekstów
do pracy na lekcji.

W czasie wolnym miałam moŜliwość zwiedzania wraz z przewodnikiem
miasta Regensburg, spacerowania jego wąskimi, średniowiecznymi uliczkami,
kosztowania przepysznych potraw kuchni bawarskiej w przytulnych
restauracjach, spędzenia wieczoru na przedstawieniu w teatrze "pod gołym
niebem" oraz wizytę w lokalnym browarze Kneitinger. Organizowane były
równieŜ wyjazdy fakultatywne, np. do Monachium, do Donaustauf, gdzie
znajduje się Walhalla, budowla upamiętniająca sławne postacie historyczne
niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, do miasteczka Kallmünz oraz
indywidualnie zorganizowana wycieczka do zamku Neuschwanstein.
Udział w tym kursie dał mi moŜliwość przeŜycia wspaniałej przygody, ale
przede wszystkim był waŜnym doświadczeniem zawodowym, które miało
pozytywny wpływ na moją pracę w szkole oraz efektywność podejmowanych
działań. Zdobyta wiedza oraz nabyte umiejętności zostały przeze mnie
wykorzystane w praktyce zawodowej, wzbogaciły i urozmaiciły zajęcia
lekcyjne, stały się źródłem pomysłów i inspiracji. Zmotywowały mnie do
dalszej pracy oraz podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych. Dzięki temu
kursowi łatwiej jest mi przekazywać uczniom wiedzę nie tylko na podstawie
informacji z ksiąŜek, ale w oparciu o własne przeŜycia i doświadczenia.
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