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Jako obcokrajowiec w Polce i tak zwany „native speaker” siłą rzeczy podjąłem się nauczania
języka angielskiego (ESL) i pokochałem codzienne spotkanie z rządnymi wiedzy uczniami w
klasie. Każdy dzień jest dla mnie przygodą, każde zajęcia są inne i nigdy nie wiem jakie
wspaniałe rozmowy i historie spotkają mnie danego dnia. Sami rozumiecie, nauczanie języka
angielskiego jest procesem dynamicznym, uczniowie mają różne potrzeby i życiowe
doświadczenia I dla mnie to właśnie ta nowość i radość poznawanie interesujących ludzi
sprawia, że każdego dnia chcę nauczać.
Nauczanie młodszych uczniów to zupełnie inna para kaloszy i stawia odmienne wymagania.
Jak motywuję swoich uczniów? Odkrywam co interesuje młodych ludzi tu, w Warszawie, w
Polsce. Większość z nich zna wartość języka angielskiego dzięki swoim rodzicom, którzy
wpajają tę świadomość swoim nawet bardzo młodym pociechom. Język angielski, nie ma co
do tego cienia wątpliwości, jest międzynarodową monetą a jej wartość uznawana jest w
dobrze wykształconej społeczności Wilanowa.
Nie ulega wątpliwości, że native speakerzy wiedzą jak porozumiewać się w języku angielskim,
piszą i czytają w tym języku ale wcale nie oznacza to, że potrafią nauczać zgodnie z metodyką
nauczania języków obcych. Istotne jest więc szukanie właściwego nauczania, w cieszącej się
dobrą opinią szkole językowej. Z drugiej strony, wybierając „native speakera” jako swojego
nauczyciela języka angielskiego znajdziesz wsparcie, przewodnika który jest w stanie pomóc Ci
stać się kompetentnym użytkownikiem języka, brzmieć naturalnie i używać idiomów tak, jak
zrobiłby to ktoś, dla kogo język angielski jest językiem ojczystym. Co więcej, praca z „native
speakerem” może poprawić wymowę i intonację Twoich wypowiedzi i sprawić, że zyskasz
pewność siebie, co jest bardzo ważną częścią nauki angielskiego jako drugiego języka.
Jak zatem osiągnąć te cele i stać się biegłym użytkownikiem języka angielskiego? Radzę
słuchać, czytać, reagować i angażować się w pełni podczas zajęć i również poza ramami naszej
szkoły.
Obecnie przekazuję uczniom jak najwięcej ze swojej wiedzy językowej. Uczniowie rządni są
wiedzy i chłoną wszystko co zostanie powiedziane. Wiem, że moim zadaniem jest stworzyć
przestrzeń do ćwiczenia języka angielskiego, wspomóc ich w poznawaniu słownictwa,
poprawiać ich wymowę i towarzyszyć na drodze do zrozumienia nowych zagadnień
gramatycznych oraz ich zastosowań.
Podsumowując, moja pasja do nauczania języka angielskiego realizuje się w naszej szkole
językowej, która jest dla mnie platformą z której mogę nauczać i miejscem w którym moi
uczniowie mogą wgryźć się w nowe słówka, przetrawić idiomy i wchłonąć nowe wyrażenia.
Dla mnie najlepszą nagroda jest zobaczenie, że potrafią swobodnie i bez barier (językowych)
porozumiewać się w języku angielskim.

