
Jako uczestnicy projektu Erasmus braliśmy udział w 2 tygodniowym kursie języka angielskiego 

w szkole International House w Londynie. Trudno oddać słowami atmosferę Londynu, czas 

spędzony w szkole oraz wrażenia, których doznaliśmy w trakcie wyjazdu.  

Wyjazd do Wielkiej Brytanii dał nam możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, 

poznania innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych form pracy. Wierzymy, że w 

dłuższej perspektywie zaowocuje to podniesieniem poziomu kształcenia w naszej szkole. Poza 

szkołą i aspektami dydaktycznymi wyjazd dał nam  okazję do poszerzenia horyzontów oraz 

poznania przepięknego i bardzo zróżnicowanego kulturowo Londynu. Czas całego kursu 

wyniósł ok. 40 godzin. Zajęcia realizowane były w dwóch etapach. Pierwszy to spotkania w 

międzynarodowych grupach (ok. 10 studentów), gdzie prezentowane były zagadnienia 

związane z gramatyką i poznawaliśmy nowe słówka. Drugim były spotkania w mniejszych 

grupach, w także spotkania indywidualne z lektorem, których celem była poprawa naszej 

wymowy (były to spotkania konwersacyjne).  Kursy, ze względu na różniący nas stopień 

zaawansowania, robiliśmy w różnych grupach i z różnymi nauczycielami. 

Zajęcia w szkole prowadzone były w profesjonalny sposób. Dobór zagadnień oraz niezwykle 

interesująca forma szkolenia pozwalają nam na wystawienie wysokiej oceny kursu oraz samej 

szkoły.  

Uczestnictwo w kursie, poza samą nauką języka, dało nam również możliwość spotkania i 

odbycia wielu rozmów z osobami z innych krajów jak np. Chile, Arabia Saudyjska, Oman, 

Meksyk, Japonia, Chiny, Tajwan oraz wymiany doświadczeń zawodowych z nimi, dyskusji o 

ich systemach edukacji, problemach i stosowanych rozwiązaniach. Dzięki tym rozmowom 

mieliśmy okazję do wymiany dobrych praktyk panujących w szkołach w ich krajach oraz do 

nawiązania nowych kontaktów. Rozmowy te bez wątpienia  podwyższyły nasze kompetencje 

społeczne i kulturowe.  

Wszystkie popołudnia, wieczory oraz weekendy było dla nas czasem praktykowania nabytych 

umiejętności językowych. Nie ma chyba lepszego sposobu na naukę języka jak nabywanie 

lingwistycznych kompetencji przez praktykę. Poznając atrakcje turystyczne Londynu (Tower 

Bridge, Westminster, Big Ben, Greenwich, Muzeum Nauki, Muzeum Historii Naturalnej, Pałac 

Buckingham, Tower of London, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, stadiony 

najpopularniejszych drużyn piłkarskich w Europie (jak np. Chelsea, Arsenal, Tottenham 

Hotspur), korty Wimbledonu i wiele innych różnych i ciekawych miejsc), podziwiając 

architekturę i obserwując sposób życia Londyńczyków, mieliśmy okazję nie tylko doskonalić 

język angielski, ale również czerpać wiedzę i inspirację do dalszej pracy zawodowej.  

Podsumowując - udział w projekcie Erasmus stanowił dla nas wielką motywację do 

podejmowania nowych wyzwań w pracy z młodzieżą i próbowania swych sił w integrowaniu 

nauczania przedmiotów zawodowych z językiem angielskim. Zebrane doświadczenia staramy 

się na bieżąco przekazywać uczniom, aby rozbudzić w nich inspirację do pogłębiania wiedzy 

na temat kultury i zwyczajów panujących w krajach anglojęzycznych, a tym samym wpłynąć 

na większą motywację do nauki języka angielskiego i ukazania im potrzeb i korzyści jakie 

można osiągnąć znając język angielski w przyszłym życiu zawodowym. 


