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I. Informacje o kursie 

 
Kraj, miasto   Wielka Brytania, Margate 
Czas pobytu    29.02.2016-11.03.2016 
Nazwa Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Unii Euro-

pejskiej Erasmus Plus 
Nazwa szkolenia  Bi-component (UK Primary 5-11 years –jeden tydzień nauki w szkole 

językowej oraz jeden tydzień obserwacji pracy szkoły i działań wła-
snych na terenie placówki) 

Adres szkoły językowej Margate Language Centre, 13 Cecil Square Margate, Kent CT9 1XY 
Adres praktyki szkolnej Chartfield School, 45 Minster Road, Westgate-on-Sea, Kent CT8 8DA 
 
 
II. Przydatność osobista szkolenia i zawodowa (podniesienie kwalifikacji języ-

kowych metodycznych  

 
Ostatni dzień lutego 2016 r stał się dla mnie początkiem niezapomnianej przygody. 

W ramach programu Erasmus+ miałam okazję przebywać dwa tygodnie w malowniczym nad-
morskim miasteczku Wielkiej Brytanii – w Margate. 

 

Kent’s map 

  



Doskonaliłam tam umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, obser-
wowałam zajęcia w angielskiej szkole, poznawałam urocze zakątki hrabstwa Kent oraz smakowa-
łam codziennego życia Anglików. Pobyt podzielony został na dwie części. 

Pierwszy tydzień, w ramach Bi-component, minął mi na doskonaleniu umiejętności języ-
kowych w kilkuosobowej grupie osób z różnych stron świata. Obok koleżanki z Polski byli w niej 
Francuzi, Niemcy, Portugalczycy, Hiszpanka, Marokańczyk i Litwinka. 

Dzięki wspaniałej atmosferze oraz wysokim kompetencjom zawodowym prowadzących 
zajęcia nauczycieli, nauka była dla mnie ogromną przyjemnością. 

Zajęcia w English In Margate School nie ograniczały się tylko do powtarzania i wykładów 
w „szkolnych ławkach”. Na zajęciach królowały bowiem metody aktywizujące oraz gry językowe. 
Mobilizowały one do mówienia i myślenia „po angielsku”. w czasie przerw wymienialiśmy do-
świadczenia, opinie np. nt. edukacji, życia i zwyczajów panujących w różnych państwach. Szkoła 
zapewniała ciekawy i interesujący program socjalny, wycieczki, wyjścia z innymi uczestnikami 
kursu na karaoke, pizzę czy spacery. Chętni, wieczorami mogli rywalizować w bingo i kalambury 
w szkolnym klubie Havley. 

 

English In Margate School 



 

Margate – Old Town 

 

Drugi tydzień upłynął mi na poznaniu codzienności prywatnej szkoły podstawowej Chart-
field School w Westgate on Sea. 

W wilii w stylu elżbietańskim, przystosowanej oszczędnie do potrzeb edukacyjnych, 
z małymi salami i niewielkim podwórzem, bez tablic multimedialnych, rzutników, komputerów 
oraz drogich pomocy dydaktycznych, pośród zabytkowych ławek, książek, w przyjaznej atmosfe-
rze, w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa uczyło się niespełna 70 uczniów. Pracowało zaledwie 
kilka osób. 5 nauczycielek, na czele z dyrektorem szkoły – panią Louise Shipley i jeden nauczy-
ciel (mój opiekun).  

 

Chartfield School 

 



 

Chartfield School 

 

Od godz. 8.30 do 17.00 uczyli oni 5-12 latków : pisać, czytać, liczyć, historii, geografii, 
sztuki i projektowania, edukacji religijnej, edukacji zdrowotnej, osobistej i społecznej, muzyki, 
technologii informatycznej, wychowania fizycznego, języka francuskiego. Organizowali im opie-
kę w czasie przerw i posiłków oraz zajęcia popołudniowe (odrabianie lekcji w szkole, zajęcia do-
datkowe podobne w charakterze i tematyce do polskich kół zainteresowań).  

Uczniów szkoły Chartfield School wyróżniała wysoka kultura osobista, entuzjazm oraz 
niezwykła koleżeńskość. Od pierwszych chwil pobytu w szkole zauroczyło mnie zdyscyplinowa-
nie uczniów oraz ogromy szacunek, jakim dzieci obdarzały wszystkich nauczycieli. w szkole nie 
było hałasu, dzieci rozmawiały ze sobą cicho, spożywały posiłki w ciszy, bardzo kulturalnie zwra-
cały się do nauczycieli. Nie było też żadnych agresywnych zachowań pomiędzy nimi – widać było 
pozytywne, przyjazne relacje i wzajemną pomoc.  

Dzieci chodziły do szkoły w mundurkach, w których prezentowały się bardzo ładnie. Na co 
dzień nosiły białe koszule, czerwono-szare krawaty, czerwone sweterki, dziewczynki - szare raj-
stopy, spódniczki, gładkie lub w kratę, chłopcy - czarne spodnie. Uczniowie mieli również jedna-
kowe czerwone kurtki, dresy, szare płaszczyki i marynarki, a do tego szare kapelusze dla dziew-
czynek i szare czapki z daszkiem dla chłopców. Wszystkich obowiązywały takie same czerwono-
białe stroje sportowe, czerwone worki na buty i czerwone plecaki. Wszystkie ubrania ozdabiało 
logo szkoły. 



 
 

 
Pupils of Chartfield School 

 

Dzieci przychodziły do szkoły na godz. 8:30. Zajęcia zaczynały się o godz. 9:00. Przez pół 
godziny dzieci same zaczynały pracować w swoich zeszytach, czytać książki (najstarsi cierpliwie 
"odpytywali z czytania" najmłodszych, zaznaczali ich postępy w specjalnych dzienniczkach). 

O godz. 9:00, każdego dnia, cała społeczność szkolna spotykała się w szkolnej świetlicy 
(która w ciągu dnia zmieniała się w salę dla grupy przedszkolnej, salę gimnastyczną, salę do prób 
teatralnych, stołówkę). Rozdawano śpiewniki. Nauczyciele osobiście witali się z uczniami. Na-
stępnie dziecko z najmłodszej klasy czytało fragment Ewangelii, wspólnie odśpiewywani krótką 
piosenkę ludową lub psalm. Około 9.30 wszyscy wychodzili na pobliskie boisko, gdzie po krót-
kiej rozgrzewce odbywał się bieg – młodsze dzieci robiły jedno okrążenie, starsze dwa. 



Po zajęciach sportowych zaczynały się lekcje, które podzielone były na trzy części. Pierw-
szy blok lekcyjny trwał 1,5 godz. w tym czasie uczniowie uczyli się matematyki, j. angielskiego. 
Dzieci nie miały podręczników. Korzystały z przygotowywanych przez nauczycieli kart pracy, 
które po wypełnieniu wklejały do zeszytów formatu A4. Nauka j. angielskiego opierała się na na-
uce czytania, głoskowania, pisania różnych form literackich, pracy ze słownikiem 
i wszechobecnymi w klasach książkami. Najmłodsze dzieci mozolnie uczyły się kaligrafii, przepi-
sując linijki z literkami, odwzorowując do zeszytów notatki zapisane przez nauczyciela na tabli-
cy, próbując samodzielnie zapisać swoje refleksje, wrażenia. 

Miałam wrażenie, że to co obserwowałam na zajęciach było idealnym przykładem indywi-
dualizacji nauczania. Wszystkie dzieci pracowały w ciszy, samodzielnie, we własnym tempie. 
Te z większymi umiejętnościami otrzymywały przykłady trudniejsze (także do domu, na spraw-
dzianach i powtórzeniach), słabsze pracowały wolniej, miały zadania łatwiejsze. Zawsze wszyscy 
kończyli zajęcia z sukcesem.  

Po wykonaniu polecenia dzieci podchodziły do nauczyciela, który sprawdzał efekty ich 
pracy. Jeśli wykonały zadanie dobrze - otrzymywały kolejne, jeśli źle - nauczyciel wskazywał, 
co należy poprawić. Po półtora godzinnej lekcji uczniowie mieli 15 minutową przerwę, podczas 
której wychodzili na szkolny plac zabaw.  

W czasie drugiego bloku zajęć odbywały się lekcje z przyrody, historii, religii, które rów-
nież trwały 1, 5 godz. O godz. 13:00 (dzieci młodsze) i 13.30 dzieci starsze miały godzinną prze-
rwę na lunch. Po przerwie rozpoczynał się ostatni, trzeci blok - zajęcia plastyczne, joga, taniec. 

Zajęcia szkolne kończyły się o godz. 15:15 pożegnaniem z panią dyrektor i wszystkimi na-
uczycielami. 

Klasa, którą miałam okazję obserwować i pomagać w prowadzeniu lekcji, składała się 
z 13 osób od 5 do 6 roku życia. Uczniowie w zależności od poziomu wiedzy i umiejętności praco-
wali na różnych kartach pracy. w większości była to praca samodzielna. Podczas lekcji nauczyciel 
skupiał się na rozwijaniu w dzieciach empatii, ciekawości poznawczej, skrupulatności, rzetelno-
ści, estetyki, kreatywności, wyrażania własnego zdania i opinii oraz umiejętności pracy 
w zespole. Dzieci były bardzo zainteresowane moją osobą. Były bardzo otwarte, okazywały mi 
dużą sympatię. Ciekawił ich mój język, Polska i Wrocław.  

 
Copybooks 



Niezapomniane wspomnienia pozostaną mi po obserwacji zajęć prowadzonych metodą 
projektu i eksperymentów, w czasie których dzieci obserwowały co dzieje się z zębami mleczny-
mi zanurzonymi w soku, wodzie i coli, nawiązywały kontakt radiowy z przelatującymi nad mia-
stem satelitami, sadziły w torbie foliowej z ziemią - ziemniaki, poszły do biblioteki publicznej, 
gdzie same wybierały sobie książki, wbijały pieczątki do swoich kart bibliotecznych. 

Pamiętać będę również próbę do musicalu przygotowywanego na Święto szkoły 
przez wszystkich uczniów pod kierownictwem pani dyrektor.  

Próba trwała 1,5 godziny. Prawie 70 dzieci zgromadzona była w świetlicy szkolnej, 
pod opieką jednego nauczyciela. Każda z klas cierpliwie, cichutko czekała na swój występ. Dzieci 
prezentowały się wspaniale. Doskonale śpiewały i tańczyły, wspierały się. Każdy znał swoją rolę, 
pomimo, że próby dopiero się zaczynały, a do występów pozostało jeszcze kilka miesięcy. 

 

III. Wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce zawodowej 

 
Pobyt w szkole językowej English In Margate School oraz Chartfield School był dla mnie 

bardzo ciekawym doświadczeniem.  

Znaczne poprawiłam swoją komunikatywność w zakresie języka angielskiego. Nabrałam 
swobody i pewności siebie w mówieniu po angielsku. 

W czasie spotkań z kursantami i nauczycielami, udało mi się poszerzyć własną wiedzę 
i wymienić doświadczenia na temat edukacji oraz opieki i wychowania w innych krajach UE. 

Dzięki wycieczkom, rozmowom z moimi gospodarzami, oglądaniu telewizji angielskiej, 
czytaniu prasy, poznałam fragment przepięknej Wielkiej Brytanii, angielskiej kultury 
i zwyczajów. 

Zapoznałam się z dokumentacją dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposo-
bami wspierania uczniów, zwłaszcza tych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obserwowa-
łam działania rozwijające wśród uczniów postawy prozdrowotne, tolerancję, kreatywność, 
współpracę i otwartość.  

Myślę, że czas spędzony w Margate dał mi możliwość innego spojrzenia na naszą szkołę. 
Podpatrzyłam wiele ciekawych pomysłów, które na pewno wykorzystamy w pracy szkoły 
ale również doceniłam nasz system edukacji. Wróciłam do kraju bogatsza o nowe doświadczenia. 
Była to dla mnie niesamowita przygoda i niecodzienna szkoła życia. Ten wyjazd dał mi możli-
wość poznania wielu ciekawych ludzi, zwiedzenia kawałka Europy, poszerzenia horyzontów 
i zasmakowania obcej kultury. 



 
Canterbury Cathedra 

 
The White Cliffs of Kent 

 
Sandwich 



 
Dover Castle 

 

IV. Jak już działamy w szkole po odbyciu mobilności lub jeśli nie, jakie mamy 

plany,  jak chcemy wykorzystać nabyte umiejętności, nasze obserwacje? 

 

Po powrocie do Polski, wspólnie z panią Małgorzatą Jędryczek, przygotowałyśmy wystawę 
dla uczniów, nauczycieli i rodziców dokumentującą nasz pobyt w Wielkiej Brytanii. Zorganizo-
wałyśmy spotkanie dla zainteresowanych nauczycieli. Podzieliłyśmy się naszymi spostrzeżenia-
mi oraz doświadczeniem zdobytym w czasie wyjazdu. Powstały prezentacje multimedialne, któ-
re opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły, w zakładce poświęconej projektowi 
Erasmus+. 

 

W Planie Pracy Szkoły znalazły się zadania zainspirowane pobytem w Margate, tj. które 
obecnie realizujemy z cała społecznością szkolną: 

• Wprowadzenie systemowych oddziaływań wychowawczych mających na celu zdyscypli-
nowanie uczniów w szkole poza lekcjami. 

• Wdrażanie projektów i programów interdyscyplinarnych wspomagających rozwój, dosto-
sowanych do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. 

• Rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli. 

W listopadzie zorganizujemy w naszej placówce spotkanie dla nauczycieli przedszkoli 
i szkół wrocławskich zainteresowanych udziałem w programie Erasmus Plus. 



 
Summary Erazmus Plus 

 
 
 

V. Wszelkie dodatkowe informacje według uznania. 

W przyszłości chciałabym mieć jeszcze raz możliwość udziału w tego typu projekcie. Deklaru-
ję swoją pomoc przy tworzeniu nowego wniosku i jego realizacji. 

 

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani Ewie Maniewskiej, 

bez której projekt by nie powstał. 


