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mgr Małgorzata Komarewska

KIM JESTEM
(maks. 1000 znaków)

Pracuję w Studium Języków Obcych PB od początku swojej kariery zawodowej, czyli od
ponad 20 lat. Jestem wykładowcą języka angielskiego i mam to szczęście, że zawodowo
zajmuję się tym, co kocham – jest to nauczanie i kontakt ze studentami. Poprzez udział w
licznych szkoleniach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje, aby w swojej pracy wykorzystywać
nowoczesne metody nauczania i lepiej rozumieć potrzeby dorosłych uczniów. Tutoring
doskonale wpisuje się właśnie w te nowoczesne metody nauczania i wierzę, że spotkania w
ramach cyklu tutorskiego przyniosą korzyści zarówno mojemu uczniowi, jak i mnie samej.
Ja również jestem uczniem – uczęszczam na kurs języka hiszpańskiego. Fascynuje mnie ten
język, jak również kultura i zabytki Hiszpanii. Inne moje zainteresowania to dobre kino (m.in.
hiszpańskie i po hiszpańsku!) oraz dydaktyka języka polskiego jako obcego.
Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci: rozpoczynającej studia Natalii oraz 11-letniego Michała.
Podczas spotkań tutorskich chciałabym skupić się na jednej z praktycznych umiejętności
akademickich jaką jest streszczanie.
Proponuję zatem doskonalenie redagowania streszczeń pisemnych takich jak streszczenia
artykułów czy publikacji/tekstów naukowych związanych ze studiowanym kierunkiem lub
obszarem zainteresowań oraz streszczenia pracy licencjackiej/inżynierskiej czy magisterskiej.

CO OFERUJĘ
(maks. 2000 znaków)

Jest to umiejętność będąca nieodłącznym elementem procesu kształcenia, kiedy to musimy
sprawnie poruszać się w obrębie różnych tekstów wyszukując potrzebne informacje i
oddzielając te bardziej istotne od mniej ważnych. Warto uświadomić sobie fakt, że
streszczenie obejmuje szereg operacji myślowych i językowych, takich jak zrozumienie tekstu,
analiza, krytyczne myślenie, selekcja, porządkowanie, parafraza, itp., które będziemy ćwiczyć.
Dodatkowo możemy zająć się streszczeniami ustnymi obejmującymi zagadnienia związane z
życiem akademickim i społecznym, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie oraz
problematykę studiowanego kierunku na bazie różnych anglojęzycznych artykułów prasowych
czy serwisów informacyjnych. Ten element naszych spotkań tutorskich wzmocni Twoje
kompetencje językowe w obszarze efektywnej komunikacji w międzynarodowym środowisku
akademickim i zawodowym.

KOGO ZAPRASZAM
(maks. 1000 znaków)

Jeśli jesteś zainteresowany/a językiem angielskim, wiesz, że zawsze warto doskonalić
umiejętności językowe i chcesz rozwijać swoje umiejętności akademickie, zapraszam na cykl
spotkań tutorskich ze mną. Proponuję spotkania raz na dwa tygodnie (2 x w miesiącu po 90
min.) – dokładny termin do ustalenia.

