Вивчаємо англійську мову разом з Корпусом Миру
Починаючи з грудня минулого
року в Коломийській гімназії працює
волонтер Корпусу миру Ханна Корсі
(Hannah Coursey). Перш ніж потрапити
до

нашого

дівчина

навчального

пройшла

закладу,

2-місячний

курс

навчання основ методики викладання
англійської мови в Житомирі, а також

Зустріч волонтерів Корпусу Миру
в м. Ірпінь у листопаді минулого року

була учасником конференції в м. Ірпінь

разом з своїм українським партнером Ткачук Іриною Степанівною. Весь цей час
волонтер жила в українській сім’ї, вивчала мову та знайомилась з нашими
традиціями. Слід зазначити, що Ханна стала однією з чотирьох інших
волонтерів, які почали свою роботу в Івано-Франківській області минулого року.
Ханна Корсі – мешканка штату
Каліфорнія (США). Їй 23 роки. У 2017
році

вона

закінчила

університет

Канзасу і здобула ступінь бакалавра з
політології. Під час навчання дівчина
деякий час працювала асистентом
вчителя,

допомагаючи

іноземним

студентам вивчати англійську мову. За
її

словами,

вона

вирішила

волонтером,

щоб

перш

за

стати

Навчальний тренінг спілкування між
волонтерами та їхніми українськими
партнерами

все

допомогти тим, які прагнуть щось змінити у своєму суспільстві, які хочуть
зробити навчання більш демократичним, а також ближче познайомити
українців з американською культурою.

Основною роботою волонтера в
гімназії є не лише проведення уроків
разом з вчителями, а й гурткова
робота. З лютого 2018 року в закладі
працює

англійський

клуб.

Заняття

відбуваються щосереди о 15.15 для
Вивчаємо англійську на уроках разом з носієм
мови

учнів старших класів (5-7) і щоп’ятниці о
14.25 для учнів молодших класів (1-4).

Під час занять учні мають чудову
можливість

покращити

навички

мовлення та аудіювання, подолати
мовний

бар’єр,

дізнатись

багато

цікавого про життя своїх ровесників в
США, а учні старших класів ще й
подискутувати на актуальні теми.
Знайомимось з іноземною мовою та
традиціями під час гурткових занять

З перших днів своєї роботи Ханна
завоювала серця дітей своїм веселим
характером,

оптимізмом

та

доброзичливістю. Бажаємо здійснення
сподівань

нашому

американському

волонтеру!
Вивчаємо англійську за допомогою ігор і
пісень
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