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Ewa Lewandowska  
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku filologii angielskiej o specjalności: metodyka nauczania 

języka angielskiego. Od 1989 prowadzi w Pabianicach niepubliczną placówkę oświatową - Szkołę 

Języka Angielskiego “Wonderworld” - specjalizującą się w nauczaniu przedszkolnym, wczesnoszkolnym 

i szkolnym i pełni w niej funkcję dyrektora metodycznego. Wcześniej nauczycielka języka angielskiego  

w szkołach podstawowych i średnich. Obecnie prowadzi również zajęcia z języka angielskiego w 

Gimnazjum nr 2 w Pabianicach. Autorka podręczników do języka angielskiego, materiałów 

dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. Prowadzi szkolenia metodyczne w zakresie nauczania 

przedszkolnego i wczesnoszkolnego.  
 

Barbara Maciszewska  
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku filologii angielskiej o specjalności: literatura angielska, 

a także Podyplomowego Studium Języka Angielskiego dla Nauczycieli. Od 1989 pełni funkcję dyrektora 

do spraw metodycznych w  Szkole Języka Angielskiego “Wonderworld” w Pabianicach - specjalizującej 

się w nauczaniu przedszkolnym, wczesnoszkolnymi szkolnym. Wcześniej nauczycielka języka 

angielskiego w szkołach podstawowych i średnich. Obecnie prowadzi również zajęcia  

z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Pabianicach. Autorka materiałów dydaktycznych dla 

uczniów i nauczycieli. Prowadzi szkolenia metodyczne w zakresie nauczania przedszkolnegoi 

wczesnoszkolnego.
    
   Barbara Czarnecka-Cicha 
   Wieloletni pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz członek zespołu   

    przygotowującego założenia egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i  

    przeprowadzającego pilotaż tego egzaminu. Współpracowała z zespołem tworzącym 

    nową podstawę programową z języków obcych.  

 

   Ocenę programu nauczania pod katem zgodności z ustawą programową wydała mgr 
   Beata Trzcińska, nauczyciel dyplomowany, członek zespołu, który przygotował nową 
   podstawę programową z języków obcych. 

 
   Program zmodyfikowany o dodatkowe treści zawarte w : 
   podręcznikach Going for Gold,  FC Gold , Science World , Current- czasopisma 
   wydawnictwa Scholastic Use of English for the FCE examination (E.Mautsou, 

   S.Parker) Oxford Gimnazjum Expert(J.Quintana), Longman Repetytorum 
   Gimnazjalne (Fricker , Gaszewski) 
 

 

 


