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EXTENSION LANGUAGE PROGRAMMES

English for Young Learners and Teenagers
(Angielski dla dzieci i młodzieży)
27 lipca – 10 sierpnia 2019 (program dwutygodniowy)
Ten międzynarodowy program nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży jest adresowany do
młodych ludzi w wieku od 8 do 15 lat. Na program składają się zajęcia językowe prowadzone przez
nauczycieli akademickich wyspecjalizowanych w pracy z młodzieżą z całego świata, jak również
dodatkowe aktywności takie jak noce quizów, warsztaty komunikacyjne, szkockie tańce i zajęcia
sportowe. Ich zaletą jest fakt, że odbywają się w międzynarodowym środowisku.
Zajęcia językowe odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki, w dwóch blokach
godzinowych (9.30 - 12.00 oraz 14.15 - 16.15), z krótką przerwą pomiędzy. Celem zajęć jest praca
nad umiejętnościami czytania, pisania, słuchania oraz mówienia w języku angielskim, przy czym
nauka odbywa się w relaksującej, przyjaznej atmosferze. Zajęcia odbywają się w budynkach
uniwersytetu, dzięki czemu uczniowie mają okazję by zapoznać się z historią i tradycją tej
prestiżowej, 600-letniej instytucji.
Po zajęciach, uczniowie uczestniczą w licznych aktywnościach wymagających używania języka
angielskiego w międzynarodowym środowisku. Pod opieką nauczycieli, młodzi ludzie przygotują
konkursy talentów, uprawiają sport, biorą udział w warsztatach szkockich tańców oraz rozwiązują
zagadki związane z historią St. Andrews.
Dodatkowo, w programie przewidziano jednodniowe wycieczki do miejsc związanych
z szkockim dziedzictwem narodowym. Nauczyciele zapoznają uczniów także wyjątkowością kultury
Szkocji, przedstawiając im postaci historyczne związane z tym krajem, takie jak Maria Królowa
Szkotów, Aleksander Bell (wynalazca telefonu), Adam Smith (twórca ekonomii jako nauki), John
Logie Baird (wynalazca telewizji) oraz wielu innych. Przed każdą wycieczką, uczniowie będą na
zajęciach omawiać historię i dziedzictwo miejsc, które będą odwiedzać.
Organizatorzy zapewniają noclegi w jednym z akademików ulokowanych na terenie Uniwersytetu.
Posiłki podawane są w następujących godzinach:
8.00-9.00 śniadanie
12.30-13.30 lunch
18.15-19.00 kolacja
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W dniach, w których odbywają się wycieczki, uczniowie otrzymują posiłki na wynos.
Uczniowie przebywają pod opieką wychowawców z kraju pochodzenia.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ


ZAJĘCIA PORANNE (PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI) / 9.30 - 10.45

Uczniowie pracują nad tworzeniem dziennika / pamiętnika z wyjazdu. Tematyka poszczególnych dni
związana jest z wydarzeniami lub wycieczkami, które już się odbyły lub odbędą się następnego dnia
(np. wyjścia do muzeum, warsztaty tańców szkockich, wydarzenia sportowe).
Każdego dnia troje lub czworo uczniów czyta na głos swój pamiętnik z poprzedniego dnia, co stanowi
wstęp do dyskusji łączącej naukę gramatyki z pracą nad poprawnością stosowanego języka. Zajęcia
poświęcone gramatyce obejmują poprawne stosowanie trybów przypuszczających (conditional
sentences), przyimków (prepositions), przymiotników (adjectives), przysłówków (adverbs),
czasowników złożonych (phrasal verbs), zadań i zaimków względnych (relative pronouns and
clauses), porównań (comparisons), użycia form bezokolicznikowych (the gerund and infinitive
commands), formułowania pytań (requests), zaproszeń (invitations), porad (advice) oraz sugestii
(suggestions), jak również prawidłowe łączenie słów. Zajęcia w klasycznej formie łączone są z
aktywnościami realizowanymi indywidualnie lub w małych grupach.



ZAJĘCIA PORANNE (PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI) / 11.00 - 12.00

Ta sekcja poświęcona jest na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Pod wspólnym hasłem
“Szkocja i Wielka Brytania” obywać się będą urozmaicone zajęcia poświęcone historii, geografii,
przemysłowi i rolnictwu, demografii, jak również klimatowi i środowisku tych krajów. Praca na tymi
tematami polegać będzie zarówno na zajęciach ustnych (dyskusje), jak i pisemnych (pisanie esejów).
Ta część kursu zapewni dostęp do wartościowych informacji, które posłużą uczniom w
popołudniowej części zajęć, poświęconej pracy nad projektem klasowej gazetki lub magazynu.



ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE (PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI) / 14.00 - 16.00
JĘZYK KREATYWNY / projekt / Klasowa gazetka lub magazyn

Każda grupa wybiera dowolny temat, spośród tych, które poruszane były podczas porannej części
zajęć i na jego podstawie tworzy klasową gazetką lub magazyn. Uczniowie wzbogacają zdobyte
wiadomości porównaniami zaczerpniętymi z ich krajów pochodzenia. W czasie popołudniowych
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zajęć w drugi czwartek kursu, wszystkie magazyny zostaną zaprezentowane w sali wykładowej, zaś
każda grupa będzie miała okazję do opowiedzenia o swoim projekcie. Następnie uczestnicy będą
mieli okazję by zapoznać się z pracami pozostałych grup i omówić je z autorami.



ZAJĘCIA PORANNE (PIĄTKI) / 9.30 - 12.00
JĘZYK KREATYWNY – warsztaty teatralne

W obydwa piątkowe poranki, uczniowie będą mieli okazję pracować nad występem teatralnym,
który zostanie zaprezentowany w ostatni piątek po południu.
Na spotkaniach w tym cyklu uczniowie będą pisać, następnie próbować i produkować 10-minutowy
spektakl teatralny. Ten projekt obejmować będzie pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi –
rozmową, czytaniem, pisanie, ale przede wszystkim nad słowem mówionym. To szczególnie cenne,
gdyż nauka odbywa się w twórczej atmosferze zabawy. W ten sposób uczniowie są zachęcani do
rozwijania swoich talentów zarówno w mówieniu, jak i zadaniach aktorskich.
CERTYFIKACJA
Po zakończeniu programu English for Young Learners and Teenagers uczestnicy otrzymają certyfikat
wydany przez University of St Andrews.
KOSZT

Koszt kursu językowego z noclegami i pełnym wyżywieniem: 3250 GBF
Uczniowie szkoły Szalom Alejchem, zainteresowani udziałem w programie,
mogą skorzystać z oferty stypendialnej, w cenie 2.200 GBF (oferta obejmuje
koszt przelotów oraz ubezpieczenia).
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