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Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
języka angielskiego;
kontekst kulturowo-społeczny w dydaktyce języka angielskiego;
nauczanie języka angielskiego dzieci we wczesnych etapach edukacyjnych
PROWADZONE ZAJĘCIA
Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
Celem kursu jest opanowanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego na
wyznaczonym poziomie; rozwijanie podstawowych umiejętności interkulturowych; poszerzanie i
rozbudowywanie zasobów struktur leksykalno-gramatycznych; doskonalenie technik efektywnego uczenia
się oraz pracy w zespole. Zajęcia odbywają się zarówno w klasie, jak i na platformie edukacyjnej z
wykorzystaniem dostępnych narzędzi TIK.
Warsztaty metodyczne: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Celem kursu jest opanowanie przez studenta technologii komunikacyjno-informacyjnych na poziomie
pozwalającym na ich praktyczne wykorzystanie na zajęciach języka angielskiego w grupach
przedszkolnych. Po zakończeniu kursu student potrafi przeszukiwać, dokonywać selekcji i ewaluacji
zasobów Internetu. Umie również opracowywać treści wyszukane w Internecie i przygotowywać materiały
na zajęcia z języka angielskiego z małymi dziećmi. Bez problemu korzysta z tablic interaktywnych oraz
różnorodnych programów i aplikacji z nimi współdziałających.
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH I INSTYTUCJACH NAUKOWYCH
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
2016
2012
2011-2012
2000-2008

współpraca z Uniwersytetem w Barcelonie w ramach programu
Erasmus +
udział w międzynarodowym projekcie We CAN! Cyberbulling Action
Network for Parents’ Education
udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Anti- Bullying Virtual
Campus for Kids
udział w międzynarodowych projektach The British Studies Webpages (praca
nad tworzeniem interaktywnych ćwiczeń interkulturowych i językowych dla
uczniów szkół średnich i studentów studiów filologicznych) i Challenges in
Schools w ramach współpracy z British Council, Polska

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
2016

udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo Dydaktycznej Nauczanie
języków obcych dzieci. Między teorią a praktyką.

2012

2011

wystąpienie na I Kongresie Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego z
referatem pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjne dla
potrzeb projektu ABV4K.
wystąpienie na konferencji Safe Childhood in a Global World na
Uniwersytecie imienia Mykolasa Romerisa w Wilnie z referatem CybersafeParenting Online.
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