
 

 

W dniach 05.10.2015 – 16.10.2015  w  ramach projektu  „Zagraniczna mobilność 

kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zarządzanego 

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego – uczestniczyłam w kursie  języka angielskiego „Intensive General English 

Elementary” w  Bournemouth w południowej Anglii. Zajęcia odbywały się w Richard 

Language College, jednej ze szkół językowych, z których słynie Bournemouth.  

Po przylocie do Wielkiej Brytanii i dotarciu do miejsca zakwaterowania u angielskiej 

rodziny, rano – 05.11.2015 roku – rozpoczęłam  realizację programu.  O godz. 9.15, wspólnie  

z pozostałymi kursantami,  spotkaliśmy się z przedstawicielem Richard Language College 

Chrisem Belcher,  który poinformował nas o planowanym przebiegu naszego pobytu, wręczył, 

ulotkę o szkole, szczegółowy plan zajęć  na dwutygodniowy pobyt wraz z planem miasta  

i przeprowadził test weryfikujący znajomość języka angielskiego. Około południa 

pojechaliśmy na godzinną wycieczkę po mieście, aby je bliżej poznać a  po powrocie 

rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia w grupach.  

Codziennie od godz.9.15 do 15.30 trwały lekcje. Nauczyciel korzystał z tablicy 

interaktywnej, białej tablicy z markerami, posiadał własny laptop, miał niewielkie zaplecze  

z pomocami. Muszę przyznać, że zajęcia były prowadzone tak ciekawie, że czas naprawdę 

szybko mijał. Uczestnikami byli przeważnie młodzi ludzie z różnych krajów, nie tylko 

europejskich (Szwajcaria, Włochy, Japonia, Francja, Korea, Arabia Saudyjska, UEA). Grupy były 

nieliczne  4-8 osobowe, co sprzyjało nauce i dobrej atmosferze. 

Kurs rzeczywiście można nazwać intensywnym, począwszy od trudnego testu 

kwalifikującego do poszczególnych grup zaawansowania językowego, zajęć z gramatyki  

i słownictwa, ćwiczenia biegłości językowej, zadań domowych aż po poznawanie, w ramach 

zajęć dodatkowych wspólnie z nauczycielami najbliższej okolicy – dzielnic Bournemouth  

i położonego nieopodal starego, zabytkowego miasteczka Christchurch. Nauczyciele  

z którymi miałam zajęcia, byli profesjonalni i wymagający ale jednocześnie bardzo przyjaźnie 

do nas nastawieni. To mnie mobilizowało do intensywnej pracy. Czas wolny od zajęć 

wykorzystałam na poznawanie Bournemouth i Poole,  podczas długich spacerów mogłam 

podziwiać malownicze klifowe wybrzeże i piękne nadmorskie dzielnice tych miast. Jedną  

z atrakcji, jaką zapewniła nam szkoła był sobotni wyjazd do Jurassic Coast. Ten cud natury, 



który oparł się zgubnemu wpływowi człowieka znajduje się od 2001 roku na liście 

światowego dziedzictwa UNESCO. Najpopularniejszym miejscem w tej okolicy jest Lulworth 

Cove, przepiękna zatoka w kształcie podkowy, oraz słynny unikalny twór geologiczny,  

naturalny  łuk przy  Durdle Door. 

Życie codzienne w Anglii, poznawanie ludzi z różnych zakątków świata i wspólna 

nauka języka, nawiązywanie kontaktów  oraz zwiedzanie nowych miejsc  były dla mnie 

doświadczeniem równie  cennym jak zdobycie samego certyfikatu językowego, który 

oczywiście był zwieńczeniem mojego pobytu w Bournemouth.  

 

Kurs ramach projektu  „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” : 

 

 Wpłynął na aktualizację wiedzy o innych krajach i kulturach 

 Poszerzył wiedzę o hrabstwie Dorset 

 Zmotywował mnie dalszego rozwoju zawodowego 

 Wpłynął na poprawę moich kompetencji w zakresie języka obcego i umiejętności 

komunikacyjnych 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Durdle_Door


 

 

  

 



 

 

 


