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IATEFL Poland we wspó pracy z Centrum J zyków i Komunikacji Politechniki 

Pozna skiej 
 

zapraszaj  na warsztaty zatytu owane 
"Thinking in the EFL class" 

prowadzone przez Tess  Woodward 
 

w dniu 16 marca 2014, godz. 10:45 
 

w Uczelnianym Centrum Kultury Politechniki Pozna skiej (Sala Konferencyjna) 
ul. Jana Paw a II 28 (obok DS.1), Pozna  

 
W tych praktycznych warsztatach, Tessa da uczestnikom przedsmak swojej ksi zki 
wydanej przez wydawnictwo Helbling, zatytu owanej "Thinking in the EFL Class". Po 
krótkim wprowadzeniu, Tessa zach ci uczestników warsztatów do wypróbowania z 
perspektywy ucznia niektórych z wicze  zaprezentowanych w publikacji. Praktyczne 
pomys y aktywno ci na zaj cia s  szczególnie przydatne dla nauczycieli ucz cych w 
szko ach rednich i wy szych, a ich g ówn  zalet  jest stworzenie atmosfery która 
zach ca zarówno uczniów jak i nauczycieli do kreatywnego my lenia. wiczenia te 
wymagaj  minimalnego przygotowania i nie wymagaj  u ycia adnej nowej 
technologii (chyba, e nauczyciel CHCE u  nowych technologii). W trakcie 
warsztatów mo emy spodziewa  si  dobrej zabawy, praktycznego wiczenia nowych 
aktywno ci i dyskusji na temat ich dobrych i s abszych stron oraz zmian które mo na 
wprowadzi  aby dopasowa  je do swojego stylu uczenia lub do swojej grupy 
uczniów.  

 
 
 



 
 
Tessa Woodward jest nauczycielem, trenerem i 
Koordynatorem d/s Rozwoju Zawodowego w Hilderstone 
College, Broadstairs, Kent (Wielka Brytania). Jest tak e 
redaktorem The Teacher Trainer, magazynu wydawanego 
przez Pilgrims, Canterbury, Wielka Brytania. W latach 2005-
2006 Tessa by a Prezesem IATEFL a obecnie pe ni funkcj  
ambasadora IATEFL. Jest autorem wielu ksi ek i publikacji 
dla nauczycieli i trenerów. Jej najnowsza ksi ka to "Thinking 
in the EFL Class" (2011, Helbling Languages). W 
przygotowaniu jest kolejna "Something to Say" której 
wspó autorem jest Seth Lindstromberg. W pracy zawodowej 
Tessa interesuje si  procesami uczenia si  u doros ych. W 
czasie wolnym (którego ma nadziej  mie  wi cej w tym roku) 
uwielbia jazd  konn , spacery, pisanie, piew i przebywanie z 
przyjació mi. 
 
 

 
 
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na warsztaty do dnia 10 marca 2014 na adres 
ania.kolbuszewska@iatefl.org.pl  
 
Wi cej informacji na stronie www.iatefl.org.pl 
 
 
 
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymaj wiadectwo uczestnictwa w szkoleniu.  
Szkolenie potrwa do godziny 14:30; w przerwie serwowane b  napoje i przek ski. 
 
 
 
Zapraszamy do udzia u w warsztatach! 
 
 

     
Ania Kolbuszewska      Karolina Dworek 
Reprezentant Regionalny, Pozna     Koordynator ELT Management SIG  
 
 


