
 

 

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego 

na konferencję: 

„Edukacja włączająca w nauczaniu języka angielskiego” 

w dniu 27 marca 2023 r., godzina 14.30 – 16.35, aula górna 

w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Katowicach, ul. St. Wyszyńskiego 7 

Program: 

14.30 – przywitanie uczestników – Dyrektor RODN „WOM” dr Jerzy Grad 

14.35 – 15.30 - „Nauczyciel-guma, czyli Edukacja włączająca w nauczaniu    

języka angielskiego” – Dorota Strumińska, Oxford University Press 

15.30 – 16.00 - „Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcji języka 

obcego?” – dr Barbara Czwartos, RODN „WOM” 

16.00 – 16.30 - „Przykłady zadań do zastosowania w klasach  

o zróżnicowanym poziomie biegłości językowej” (mixed-ability class)  

- Joanna Drążek, RODN „WOM” 

16.35 – podsumowanie i zakończenie konferencji 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa 

oraz wybrane podręczniki Oxford University Press 

Rzeczowo, konkretnie, praktycznie  

Zapisz się: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=438747 

https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=438747


Nasi wykładowcy: 

Dorota Strumińska jest absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Obecnie pracuje w Oxford University Press jako konsultant metodyczny oraz 

trener, regularnie prowadzi prezentacje i warsztaty dla nauczycieli dzieląc się wiedzą i 

wymieniając doświadczenia. Nauczyciel języka angielskiego z zamiłowania, nauczyciel 

dyplomowany z nadania, od ponad 20 lat uczy dzieci, młodzież i dorosłych, starając się 

skutecznie wspierać ich w procesie nabywania kompetencji językowych. Interesuje się 

psychologią i neurolingwistyką, co pomaga jej w uzyskaniu indywidualnego podejścia do 

ucznia, tak aby umożliwić mu jak najpełniejsze wykorzystanie własnego potencjału 

językowego. 

Barbara Czwartos – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, konsultant 

ds. języków obcych RODN „WOM”, wieloletni nauczyciel języka niemieckiego, specjalizacja: 

metodyka nauczania języków obcych, podnoszenie efektywności kształcenia językowego, 

wykorzystanie aplikacji internetowych w procesie kształcenia. 

Joanna Drążek – magister filologii angielskiej UAM – językoznawstwo, konsultant ds. 

języków obcych RODN „WOM”, wieloletni nauczyciel języka angielskiego w różnych typach 

szkół, prowadzi szkolenia z zakresu metodyki nauczania języków obcych, zaangażowana  

w programy wspomagania szkół i placówek w zakresie poprawy jakości kształcenia 

językowego, autorka metody nauczania języków obcych: Efektywne nauczanie języka obcego 

w rzeczywistości szkolnej – Awareness Method. Wraz z nauczycielami przeprowadza badania 

jej skuteczności w całorocznych projektach i w sieciach nauczycieli eksperymentatorów. 

 

 


