
   

 

 
Serdecznie zapraszamy na wykład: 

 

 

 

 

 

 

17 września 2018 r. o godz. 17:30 
 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,  
ul. Kondratowicza 20 

 
wykład poprowadzi: WALDEMAR MIKSA 

Założenia Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / 
Bilingual Future” zostały sformułowane i opublikowane w roku 2013, ale sama idea dojrzewała 
od roku 1999. Zrodziła się dzięki wieloletniej współpracy brytyjskiej lingwistyki Claire Selby i 
Waldemara Miksy - producenta i wydawcy.  

Głównym celem Programu jest propagowanie wiedzy o dwujęzyczności i korzyściach, jakie z niej 
płyną dla dzieci, ich rodzin i placówek edukacyjnych, ale też w szerszej skali dla samorządów, 
struktur oświatowych czy wręcz całych społeczeństw. Program przedstawia także kompleksowe 
rozwiązanie w zakresie powszechnej dwujęzyczności z językiem angielskim. W czasie swojej 
prezentacji twórcy przedstawią zarówno historyczne korzenie Programu, jak i wizję wspólnej, 
dwujęzycznej przyszłości z językiem angielskim oraz najszybszą i najskuteczniejszą metodę, aby 
ją wcielić w życie. Istotną rolę w tej prezentacji odegrają dobre praktyki, a szczególnie 
wieloletnia współpraca z przedszkolami na Targówku. 

 

 

 

 

 

W trakcie wykładu nastąpi połączenie on-line z Claire Selby – 
autorką Programu Powszechnej Dwujęzyczności, światowej 
sławy lingwistką, która od kilkunastu lat tworzy materiały – 
zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla 
najmłodszych. 
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brytyjska lingwistka i autorka, absolwentka Oxford University. Stworzyła m.in. 
pełne kursy przedszkolne i szkolne wydawane przez Cambridge University 
Press, Oxford University Press i Foreign Language and Research Press (Chiny) 
oraz napisała przewodniki dla nauczycieli "Jak pomóc Twojej klasie w nauce 
angielskiego" i rodziców "Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego". Na 
drodze długoletnich badań i doświadczeń opracowała unikalną metodę 
nauczania – Spiral Language System (SPIRAL = Sounds, Pictures, Interest, 
Repetition, Actions, Links), czyli Spiralny System Nauki Języka. Najbardziej 
wszechstronnym i jednocześnie pełnym przykładem zastosowania tej metody 
jest Uniwersalny Kurs dla Żłobków i Przedszkoli - Baby Beetles Poziom Starter, 
Tom and Keri Poziom A i B. Kurs ten składa się z czterech wersji: Standard (dla 
wszystkich nauczycieli), Plus (dla nauczycieli anglistów), Easy Access (klasy 
integracyjne, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i Expert (klasy z 
rozszerzonym programem) i jest fundamentalnym narzędziem do codziennej, 
kontekstowej nauki angielskiego dla dzieci w okresie szczególnej wrażliwości 
językowej (0-6). Kurs stale rozwijany jest we współpracy z Międzynarodowym 
Programem Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual 
Future", który to Program Claire Selby współtworzy od samego początku. 
Więcej informacji: www.claireselby.org 

 

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia) i Uniwersytetu 
Muzycznego im. Chopina w Warszawie (kompozycja i dyrygentura),            
producent i wydawca. Studiował kompozycję i muzykologię w Royal Holloway 
University of London. Współtwórca wydawnictwa w Polskim Radiu SA (1994-
2007). Przez ponad 20 lat pracy był autorem lub współautorem ok. 700 tytułów 
wydawnictw multimedialnych, których zostało sprzedane na polskim rynku 
(głównie w postaci płyt) łącznie ok. 35 mln egzemplarzy. W 2013 roku 
zainicjował i do chwili obecnej współtworzy Międzynarodowy Program 
Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" / „Bilingual Future”. 

WALDEMAR MIKSA 

CLAIRE SELBY 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmy5SXi5LdAhXkpYsKHeD5DMgQjRx6BAgBEAU&url=https://przedszkole103.waw.pl/baby-beetles/&psig=AOvVaw3PsAnty1RKU8EOUkNbP7i6&ust=1535621260396411
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmy5SXi5LdAhXkpYsKHeD5DMgQjRx6BAgBEAU&url=https://przedszkole103.waw.pl/baby-beetles/&psig=AOvVaw3PsAnty1RKU8EOUkNbP7i6&ust=1535621260396411
http://www/#.wszechnica.targowek.waw.pl
http://www.claireselby.org/


   

 

 
Serdecznie zapraszamy na wykład: 

 

 

 

 

 

 

17 września 2018 r. o godz. 17:30 
 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,  
ul. Kondratowicza 20 

 
wykład poprowadzi: WALDEMAR MIKSA 

Założenia Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / 
Bilingual Future” zostały sformułowane i opublikowane w roku 2013, ale sama idea dojrzewała 
od roku 1999. Zrodziła się dzięki wieloletniej współpracy brytyjskiej lingwistyki Claire Selby i 
Waldemara Miksy - producenta i wydawcy.  

Głównym celem Programu jest propagowanie wiedzy o dwujęzyczności i korzyściach, jakie z niej 
płyną dla dzieci, ich rodzin i placówek edukacyjnych, ale też w szerszej skali dla samorządów, 
struktur oświatowych czy wręcz całych społeczeństw. Program przedstawia także kompleksowe 
rozwiązanie w zakresie powszechnej dwujęzyczności z językiem angielskim. W czasie swojej 
prezentacji twórcy przedstawią zarówno historyczne korzenie Programu, jak i wizję wspólnej, 
dwujęzycznej przyszłości z językiem angielskim oraz najszybszą i najskuteczniejszą metodę, aby 
ją wcielić w życie. Istotną rolę w tej prezentacji odegrają dobre praktyki, a szczególnie 
wieloletnia współpraca z przedszkolami na Targówku. 

 

 

 

 

 

W trakcie wykładu nastąpi połączenie on-line z Claire Selby – 
autorką Programu Powszechnej Dwujęzyczności, światowej 
sławy lingwistką, która od kilkunastu lat tworzy materiały – 
zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla 
najmłodszych. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb89ytgpLdAhVop4sKHZGpCUkQjRx6BAgBEAU&url=http://dwujezycznedzieci.pl/&psig=AOvVaw3PsAnty1RKU8EOUkNbP7i6&ust=1535621260396411


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.wszechnica.targowek.waw.pl     

 

brytyjska lingwistka i autorka, absolwentka Oxford University. Stworzyła m.in. 
pełne kursy przedszkolne i szkolne wydawane przez Cambridge University 
Press, Oxford University Press i Foreign Language and Research Press (Chiny) 
oraz napisała przewodniki dla nauczycieli "Jak pomóc Twojej klasie w nauce 
angielskiego" i rodziców "Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego". Na 
drodze długoletnich badań i doświadczeń opracowała unikalną metodę 
nauczania – Spiral Language System (SPIRAL = Sounds, Pictures, Interest, 
Repetition, Actions, Links), czyli Spiralny System Nauki Języka. Najbardziej 
wszechstronnym i jednocześnie pełnym przykładem zastosowania tej metody 
jest Uniwersalny Kurs dla Żłobków i Przedszkoli - Baby Beetles Poziom Starter, 
Tom and Keri Poziom A i B. Kurs ten składa się z czterech wersji: Standard (dla 
wszystkich nauczycieli), Plus (dla nauczycieli anglistów), Easy Access (klasy 
integracyjne, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i Expert (klasy z 
rozszerzonym programem) i jest fundamentalnym narzędziem do codziennej, 
kontekstowej nauki angielskiego dla dzieci w okresie szczególnej wrażliwości 
językowej (0-6). Kurs stale rozwijany jest we współpracy z Międzynarodowym 
Programem Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual 
Future", który to Program Claire Selby współtworzy od samego początku. 
Więcej informacji: www.claireselby.org 

 

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia) i Uniwersytetu 
Muzycznego im. Chopina w Warszawie (kompozycja i dyrygentura),            
producent i wydawca. Studiował kompozycję i muzykologię w Royal Holloway 
University of London. Współtwórca wydawnictwa w Polskim Radiu SA (1994-
2007). Przez ponad 20 lat pracy był autorem lub współautorem ok. 700 tytułów 
wydawnictw multimedialnych, których zostało sprzedane na polskim rynku 
(głównie w postaci płyt) łącznie ok. 35 mln egzemplarzy. W 2013 roku 
zainicjował i do chwili obecnej współtworzy Międzynarodowy Program 
Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" / „Bilingual Future”. 

WALDEMAR MIKSA 

CLAIRE SELBY 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmy5SXi5LdAhXkpYsKHeD5DMgQjRx6BAgBEAU&url=https://przedszkole103.waw.pl/baby-beetles/&psig=AOvVaw3PsAnty1RKU8EOUkNbP7i6&ust=1535621260396411
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmy5SXi5LdAhXkpYsKHeD5DMgQjRx6BAgBEAU&url=https://przedszkole103.waw.pl/baby-beetles/&psig=AOvVaw3PsAnty1RKU8EOUkNbP7i6&ust=1535621260396411
http://www/#.wszechnica.targowek.waw.pl
http://www.claireselby.org/

