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Profil lektora języka polskiego

Paulina Oczko

„
Paulina to cierpliwa i życzliwa lektorka, która bardzo
angażuje się w rozwój swoich kursantów. Lubi urozmaicać
swoje zajęcia elementami multimedialnymi oraz grami
ułatwiającymi przyswajanie wprowadzanego materiału.

Doświadczenie lektora
Pierwsze doświadczenia jako lektorka zdobywała jeszcze
będąc studentką. Podczas kilkumiesięcznych pobytów w
Belgii i na Węgrzech, prowadziła lektoraty na tamtejszych
uniwersytetach. Po ukończeniu studiów, związała się z
Blackbird Academy, gdzie jest wiodącą lektorką języka
polskiego.

Mam najbardziej pasjonujący zawód!

- Dlaczego? Ponieważ dzięki tej pracy
mam okazję poznać ludzi z całego świata,
odbyć fascynujące podróże w stronę
innych kultur, tradycji i obyczajów - bez
wyjeżdżania ze swojego miasta.
Praca lektora to przede wszystkim praca
z drugim człowiekiem, jego charakterem,
oczekiwaniami,
obawami
i
całym
światem, jaki ze sobą przynosi. Dlatego
bardzo dbam o to, by atmosfera podczas
moich zajęć języka sprzyjała dobremu
samopoczuciu
i
otwierała
moich
kursantów na nowy punkt widzenia, który
niesie ze sobą nowy język. Uważam, że w
trakcie potyczek językowych zarówno
lektor, jak i kursant są sobie równi. Jako
nauczyciel nie tylko przekazuję wiedzę,
ale pozwalam na to, by i mnie uczono.

”

Paulina prowadzi kursy indywidualne i grupowe z osobami
prywatnymi i w firmach. Ma doświadczenie w pracy z
osobami z niemalże całego świata. Uczyła kursantów z
Europy, Azji, obu Ameryk, Afryki.

Wykształcenie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Filologia polska, specjalizacja: glottodydaktyka, edytorstwo,
tytuł magistra
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Węgry
Języki słowiańskie w ramach programu Erasmus

Znajomość języków obcych
polski – native speaker
angielski – bardzo dobra
niemiecki – podstawowa
węgierski – podstawowa

Pozostała aktywność

”

.

Aby przypomnieć sobie jak to jest być
uczniem i lepiej zrozumieć potrzeby swoich
studentów, Paulina wróciła do nauki języka
niemieckiego, która pochłania teraz jej czas
wolny. Poza językami interesuje się muzyką
jazzową; lubi czytać biografie.

by Blackbird Academy

EXPATRIATES SERVICE

ACADEMY

TRANSLATION AGENCY

