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Odbywający się w pierwszym tygodniu wakacji doroczny zjazd nauczycieli języka
angielskiego English Teaching Market (ETM) to jedyne w Polsce tak duże spotkanie
anglistów pracujących w małych miastach i na wsiach. Rokrocznie w tej konferencji
metodyczno-integracyjnej uczestniczy ponad 500 osób. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z XIV ETM, który odbył się w dniach 27-29 czerwca 2016 r. w Starych Jabłonkach.

nglish Teaching Market to konferencja, która stanowi jedno z głównych, cyklicznych
działań Programu English Teaching, stworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 r. Celem programu
jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci
i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem programu
jest też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. Od
sierpnia 2002 r. realizatorem programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
We wszystkich działaniach realizowanych w ramach programu na pierwszym miejscu stawiamy rozwój
kompetencji językowych dzieci i młodzieży z terenów
wiejskich i z małych miejscowości. To właśnie oni, biorąc
udział w szeregu działań organizowanych przez nauczycieli i lokalnych liderów uczestniczących w rożnych ścieżkach Programu „English Teaching”, zwiększają znajomość
języka angielskiego, nabierają pewności siebie i przełamują bariery – podkreśla Justyna Kowalczyk, koordynatorka
programu, członek zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nauczyciele, uczestniczący w „English Teaching
Market”, otrzymują niepowtarzalną szansę poszerzenia
swoich kompetencji metodycznych. Dla osób, na co dzień
pracujących w małych miejscowościach, udział w „English
Teaching Market” stanowi często jedyną szansę kontaktu

z najlepszymi metodykami, praktykami nauczania języka
angielskiego, czy reprezentantami świata nauki.
Podczas ETM przeprowadzane są warsztaty metodyczne z nauczania języka angielskiego, odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady i prezentacje projektów dotowanych w ramach Programu English Teaching.
Jest to także doskonała okazja do poznania najnowszych
podręczników do nauczania języka angielskiego prezentowanych przez najaktywniejsze na polskim rynku wydawnictwa językowe. W spotkaniu uczestniczą również organizacje pozarządowe prezentujące informacje o konkursach
grantowych z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych
oraz rozwoju lokalnego w małych społecznościach jak również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której przedstawiciele organizują warsztaty i prelekcje, w jaki sposób
wykorzystać narzędzia programu eTwinning do uatrakcyjnienia i podniesienia jakości nauczania języków obcych
oraz nawiązania międzynarodowej współpracy online.
Tegoroczne spotkanie nauczycieli języka angielskiego zgromadziło ponad 500 osób, z czego 417 stanowili nauczyciele języka angielskiego ze szkół wiejskich i z małych
miast (do 20 tys. mieszkańców). Trzy dni wytężonej pracy, uzupełnione wieczornym odpoczynkiem w otoczeniu
wspaniałej mazurskiej przyrody, przyniosły uczestnikom
moc wrażeń, doświadczeń i emocji.
Tegoroczna, wyjątkowo bogata oferta wykładów i warsztatów, licząca ponad 50 tematów pozwoliła
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każdemu znaleźć zajęcia zgodne z zainteresowaniami.
Podobnie jak w latach ubiegłych, największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się warsztaty dotyczące
uczenia z zastosowaniem nowych technologii, pedagogiki zabawy, czy wykorzystania elementów teatru w nauczaniu języka angielskiego. Niewątpliwą atrakcją konferencji
były również zajęcia prowadzone przez native speakerów
współpracujących z Programem English Teaching i wybitnych metodyków, wśród których znalazł się między innymi Jeremy Harmer z wykładami pt. What makes language
practice good language practice i The grammar catchers:
helping students get language for real. Uzupełnieniem
warsztatów metodycznych były zajęcia dotyczące wielokulturowości w szkole, prowadzone przez specjalistów
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wojciech Szulc, uczestnik spotkania, tak podsumowuje tegoroczny ETM na Facebooku: Wspaniała atmosfera, piękne miejsce, doskonała organizacja… ale co najważniejsze – wśród prowadzących wykłady i warsztaty:
wielcy, charyzmatyczni, kompetentni: Jeremy Harmer, Jacek Pyżalski, Gareth Davies, Edyta Madej, Anna Abramczyk i wielu, wielu innych. Niemal pół tysiąca nauczycieli
z całej Polski (a wśród prelegentów Jolanta Okuniewska1 –
nominowana do Global Teacher Prize 2015, czyli jedna
z 50 najlepszych nauczycieli na świecie!) nie zważając na
fakt, że właśnie rozpoczęły się wakacje doskonaliło umiejętności, wymieniało doświadczenia i już planowało działania na nowy rok szkolny. Dziękuję, że mogłem być z Wami!
Dzięki Wam wielu nauczycieli będzie działało z prawdziwą pasją!
Dr Agnieszka Mazur, kierownik programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności podkreśla: „English
Teaching Market” jest przedsięwzięciem, które promując
naukę języka angielskiego, pobudza i rozwija różnorakie
inicjatywy społeczne. Oprócz oferty metodycznej, czy naukowej, ETM stanowi doskonałą okazję do spotkań i integracji nauczycieli pracujących w małych miejscowościach.
Efekty takich spotkań często wykraczają poza założony
cel, co wyraża się w ogólnej aktywizacji społeczności lokalnych. To również świetna okazja do szerszej prezentacji całej oferty programu, na którą składają się między innymi

szkolenia dla anglistów połączone z możliwością realizacji przez nich małych projektów, a także pomoc w zakresie
przygotowania takich projektów w formie szkoleń i doradztwa. Jednym z najważniejszych rezultatów tych corocznych
spotkań jest rozwój sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości.
Warto zauważyć, że w dotychczasowych edycjach
Programu English Teaching, poprzez konkursy grantowe
kierowane do szkół i organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, dofinansowano blisko
900 projektów, w wyniku których w wielu szkołach powstały kluby miłośników kultury anglosaskiej i języka angielskiego, biblioteczki z literaturą i prasą anglojęzyczną
oraz koła teatralne. W projektach tych uczestniczyło bezpośrednio ponad 64 tys. uczniów i około 4 tys. nauczycieli,
a pośrednio ponad 165 tys. rodziców oraz innych przedstawicieli lokalnych społeczności. Jak pokazują badania ewaluacyjne programu – inspirację do podjęcia działań projektowych stanowił między innymi właśnie udział
w English Teaching Market.
Już dziś wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach wiejskich lub ulokowanych w miejscowościach liczących do 20 tys. mieszkańców zapraszamy na wyjątkowy,
bo jubileuszowy, XV English Teaching Market, który odbędzie się w pierwszym tygodniu wakacji w Hotelu Anders
w Starych Jabłonkach k. Ostródy. Szczegółowy program
konferencji, jak również szereg informacji organizacyjnych będzie sukcesywnie zamieszczany na naszej stronie internetowej: www.englishteaching.org.pl. Zachęcamy
również do śledzenia naszego facebookowego fanpage’a:
fb.com/ProgramEnglishTeaching.
Do zobaczenia w Starych Jabłonkach!
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Teaching. Doktor nauk ekonomicznych, interesuje się zastosowaniem
nowych technologii w nauczaniu – w szczególności rozwiązaniami typu
distance learning. Od kilku lat stale współpracuje z Nidzicką Fundacją
Rozwoju NIDA – krajowym operatorem Programu English Teaching, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

1 W tym numerze kwartalnika publikujemy wywiad z Jolantą Okuniewską (przyp. red.).
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