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Metoda pracy English Experience
Kluczem do języka jest realna komunikacja !

Funkcjonalność języka
i używanie go jest dla
nas na pierwszym
miejscu.
To właśnie dlatego, z zasady rzadko
zadajemy typowe prace domowe, co
oczywiście nie oznacza braku konieczności
utrwalania wiedzy zdobytej na zajęciach. Wręcz przeciwnie ! Jeśli chcemy
mieć rezultaty, powinniśmy powtarzać zwroty i słowa wykorzystywane na
poszczególnych lekcjach, a dobra proporcja to co najmniej tyle samo czasu na
naukę w domu, co na lekcji.
dlatego nauczyciel
Nauka języków
musi indywidualizować
naprawdę
zajęcia. Stąd też
zindywidualizowana
wykorzystujemy różne
narzędzia, kanały
Każdy uczeń ma swój styl uczenia się,
komunikacji i media w
swoje zainteresowania
trakcie lekcji, a nade
i swoje mocne strony
wszystko bazujemy na
autentycznych
W grupach liczących sobie od trzech do siedmiu
materiałach.
osób można rzeczywiście dopasować formę i
treści zajęć do naszych uczestników. Nie
„Ta lekcja to tylko
zmuszamy uczniów do posiadania takich
swobodna
samych notatek, wykonywania tych samych
konwersacja?”
poleceń w tym samym czasie i tempie.
Uważamy, że każdy ma inne podejście do nauki i
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POSŁUCHAJ

ZAREAGUJ

POROZMAWIAJ

Nauka rozpoczyna się
zawsze od rozumienia
ze słyszenia

Następnym krokiem
jest adekwatne
reagowanie

Ukoronowaniem nauki
jest swobodna
rozmowa
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Mówienie na
każdej lekcji

Pisanie i czytanie
pojawia się u nas w
mniejszym stopniu

Język polski na
zajęciach ?

Nie! Tylko w
wyjątkowych
sytuacjach.
Perfekcyjna

gramatyka ?

Jest dobra na
egzaminie, ale nie w
codziennych
sytuacjach
komunikacyjnych
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W naszej metodzie najważniejsze jest
mówienie, w trakcie którego pojawiają się
błędy, które traktujemy jako coś normalnego w
sytuacji uczenia się nowych umiejętności, a
zatem nie koncentrujemy się na ich
natychmiastowym korygowaniu (pamiętacie
jeszcze naukę chodzenia swoich pociech?). Taka
filozofia traktowania omyłek niekiedy nie jest w
pełni zgodna z realiami szkoły, w której chyba
zbyt często dajemy uczniom do zrozumienia, ile
im brakuje do ideału. Szacunek do drugiej osoby
nakazuje daleko posuniętą ostrożność w krytyce.
Błędy uczniowskie są dla nas za to znakomitym
drogowskazem, ku czemu powinny zmierzać
kolejne lekcje. Niestety takie podejście nie

zawsze przyczynia się do wyższych ocen
w szkole.

NIE WIEMY WSZYSTKIEGO, ALE MAMY SILNE PODSTAWY !
MASZ WĄTPLIWOŚCI? PODZIEL SIĘ Z NAMI !!!
Sposób pracy w English Experience ma już dwadzieścia lat. Założyciel
szkoły dr Jarosław Jendza wypracował sposób pracy szkoły na bazie
własnych, wieloletnich doświadczeń zawodowych, licznych pobytów
szkoleniowych za granicą, studiowaniem i praktykowaniem różnych
podejść metodycznych. Od czternastu lat szkoli innych i stara się zarażać
swoich nauczycieli właśnie takim podejściem w codziennej pracy. Nie
oznacza to bynajmniej, że „pozjadaliśmy wszystkie rozumy i wszystko
udaje się w 100 %”. Zawsze chętnie przyjmujemy uwagi uczniów i ich
rodziców, także - w razie wątpliwości - kontaktujcie się z nami.
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