Mobilność kadry edukacji szkolnej
w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus Plus
Bournemouth, kwiecień 2016
Katarzyna Kasprzykowska
W kwietniu 2016r. wraz z koleżanką Ewą Maniewską miałam możliwość brać
udział we wspaniałym przedsięwzięciu - wyjeździe do Bournemouth, w ramach projektu Erasmus Plus. W Anglii spędziłam cudowne dwa tygodnie. W ramach wyjazdu brałam udział w kursie "Bi- Component Training Course".

Przez dwa tygodnie mojego pobytu w Bournemouth mieszkałam w angielskiej
rodzinie. Państwo Anne i Victor Wyle byli niezwykle gościnni i sympatyczni, mieli bardzo przytulny dom, z dużym ogrodem. Razem ze mną mieszkali u nich jeszcze studenci
z innych krajów: Rosji, Turcji i Niemiec. Jedynym możliwym do wspólnego porozumiewania się językiem był więc język angielski. Doświadczenie mieszkania w takim międzynarodowym towarzystwie niezwykle wzbogaciło moje słownictwo językowe, dało
mi możliwość do poznania kultury ludzi z innych krajów oraz bardzo urozmaiciło mój
pobyt w angielskiej rodzinie. Gospodarze dbali o komfort naszego pobytu w ich domu,
zawsze chętnie z nami rozmawiali, opowiadali o swoich przygodach, dopytywali
co u nas słychać, ale przede wszystkim rozwijali nasze kompetencje językowe.
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Moje wrażenia z pobytu w Bournemouth na bieżąco opisywałam w mailach.
Oto jak wspominałam moje pierwsze dni w angielskim miasteczku:
18 kwietnia 2016 r.
„Witam
No i udało się, po kilku godzinach podróży ,dotarłyśmy do Anglii. Podróż samolotem nie ma co wspominać... (przynajmniej dla mnie) zarówno przy lądowaniu jak i przy starcie. LONDYN powitał nas za to pięknym, okrągłym, ciepłym ... słońcem!!! A co tam wszyscy
mówią, że zimno, deszczowo i pogoda pod psem.... NIE, nam wczoraj przygrzewało i to
zupełnie nieźle:) Kiedy dotarłyśmy do Bournemouth na dworcu spotkałyśmy się z "moja
gospodynią"... Bardzo miła Pani, od razu zaproponowała, że odwiezie Ewę też do jej domu, bo ona ma duży samochód i wszyscy się pomieścimy, pomimo naszych "malutkich"
walizek. Po zapakowaniu się do auta i pojechałyśmy.... A tu kolejne zaskoczenie, ONI
tu zupełnie nie potrafią prawidłowo jeździć, wszyscy, dosłownie wszyscy jadą na odwrót
niż u nas.... Tak jakby się zmówili .... POD PRĄD!!! ja tu patrzę w lewo, niby nic nie jedzie,
a tu zzzzziuuuuuuu z prawej strony jakieś auto nadjeżdża, wydaj mi się ze pusta ulica
i nagle...... zzzzziuuuuuu samochód pod prąd... można zgłupieć na drodze, a skrzyżowania
i ronda to dopiero zagadki... jak oni tu cudują z tą jazdą w przeciwnych kierunkach to pojęcia nie mam zielonego! Jedno jest pewne!!! JAK PRZECHODZIĆ PRZEZ ULICE TO TYLKO
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NA PASACH i SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ inaczej auto może Cię zaskoczyć boleśnie:) (…)
Teraz o moim domu: mieszkam w takim typowym, uroczym, angielskim domu, mam swój
pokój i swoją łazienkę, widok z okienka na ogródek, gospodarze (Pan i Pani ok 50 lat)
przemili, radośni, pomocni ... mówią pomału i wyraźnie, prowadzą sami dom i cudowny
ogródeczek, w
którym hodują tysiące roślinek, sadzonek, kwiatków, kwiatuszków, jednym słowem
MIESZKAM W OGRODZIE BOTANICZNYM i bardzo mi się tu podoba!!! No to byłoby na tyle
pierwszych wrażeń... przed nami kolejne i szkoła językowa.
Have a nice Day!!!

W trakcie pierwszego tygodnia pobytu uczęszczałam na zajęcia z języka angielskiego do szkoły językowej Richard Language College, gdzie pod okiem wykwalifikowanej kadry pobierałam nauki i doskonaliłam swoje kompetencje językowe. W międzynarodowej grupie słuchaczy z całego świata wzbogacałam swój warsztat językowy
o nowe słownictwo z języka angielskiego, wiedzę z zakresu historii Wielkiej Brytanii
jak również o sytuację polityczną, gospodarczą państwa i tajniki systemu edukacyjnego
obowiązującego w Anglii.
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Po kilku dniach napisałam o moich kolejnych doświadczeniach w następujący
sposób:
21 kwietnia 2016r.
„Witam ponownie
Minął właśnie trzeci DAY naszego pobytu tutaj. Już jesteśmy o wiele mądrzejsze,
uczymy się LANGUAGE , zwyczajów i wszystkiego co tylko się da. Trochę zakręcona byłam
tylko z tymi samochodami na początku, ale wpadłam na pomysł i narysowałam sobie
kropkę (a w zasadzie to dużą kropę) na prawej HAND i zawsze jak podchodzę do ulicy,
to na ręce sobie patrzę i tam gdzie jest kropa, to tam patrzę najpierw. IT IS NOT VERY
trudne teraz dla mnie żeby przez ulicę przejść.:) W SCHOOL jesteśmy podzieleni na różne
grupy. Zaczynamy zajęcia o 9.00 a kończymy o 16.00. TEACHERS są bardzo mili i starają
się jak tylko mogą, aby nauczyć nas najwięcej jak tylko się da. Po LESSONS zazwyczaj jedziemy BUS'em na plażę, do centrum lub też na jakiś WALKING, dużo zwiedzamy.
Ok 18.-18.30 musimy być w naszych FAMILY. Zapraszają nas wtedy do TABLE
i wspólnie jemy obiad. U mnie w HOUSE mieszkają jeszcze trzy dziewczyny z różnych COUNTRY i zawsze razem zasiadamy do DINNER. Gospodarze przygotowują pyszne dania,
kiedyś mieli swoją RESTAURANT więc uwierzcie mi jedzenie, które przygotowują jest bardzo GOOD. Bardzo się też troszczą o nas i dużo rozmawiają z nami podczas takiej kolacji.
Po kolacji znów mamy czas na MEETING i zazwyczaj zwiedzamy. Zawsze wieczorem muszę znaleźć jeszcze czas na HOMEWORK. Jesteśmy w końcu bardzo dobrymi STUDENTS
i jak na takich przystało, zadania domowe odrobić musimy zawsze i basta! Jeszcze jedna
ważna sprawa!!!- kupiłam sobie UMBRELLA i co??-od niedzieli, kiedy przyjechałyśmy tu
ciągle tylko SUN SUN SUN!!! Ja to nie wiem, kto wymyślił ,że tu niby ciągle deszcz i wiatr.
Za naszych czasów, odkąd tu jesteśmy nie uwidziałyśmy ani kropli RAIN'U. Nie żebyśmy
rozpaczały, jesteśmy z tego bardzo, bardzo HAPPY i już. To chyba tyle póki co. Bardzo
Was wszystkich pozdrawiamy i często o Was sobie THINK. Ciekawe jesteśmy, co tam słychać i czy jest coś o czym powinnyśmy KNOW. Ściskamy EWERYBODY serdecznie. HAVE
A NICE TIME” .
Tak jak już wspomniałam, podczas pobytu w Bournemouth, w każdym wolnym
czasie razem z koleżanką – Ewą zwiedzałyśmy to urokliwe miasteczko. Oto moje obrazkowe wspomnienia:
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Po weekendzie, rozpoczęłam drugi tydzień pobytu w Bournemouth. Spędziłam go
na wizycie w szkole podstawowej ST James Cofe Primary School. Przez tydzień miałam możliwość oglądać jak uczą się angielskie dzieci. Szkoła do której trafiłam to angielska szkoła z wieloma tradycjami, bardzo przyjazna dzieciom. Uczniów tej szkoły
wyróżnia od innych tradycyjny to, że uczniowie noszą szkolny strój – mundurek oraz
przestrzegają złote zasady tzw. GOLDEN RULES, które respektowane były przez każdego ucznia, rodzica i nauczycieli.
-5-

Oto moje kolejne wspomnienia spisane jeszcze na angielskiej ziemi:
26 kwietnia 2016 r.
„Witamy ponownie
Znowu kilka dni nam tu minęło
Coś się już skończyło, a coś się zaczęło
Może zacznę od samego początku
Bo te zmiany zaszły właśnie już od piątku.
Pierwsza zmiana dotyczy zamieszkania
Ewie się udało podmienić mieszkania
Chodzi bardzo teraz już zadowolona
Bo z otwierania cmentarnej bramy została zwolniona.
Wystarczyło, że z pewną DEBBI w szkole porozmawiałyśmy
Trochę na tą cmentarna bramę ponarzekałyśmy
A w sobotę już Ewa walizkę zabrała
i do nowej rodziny, na skrzydłach pognała.
U super rodzinki mieszka teraz Ewa
Nic jej teraz do szczęścia więcej nie potrzeba.
Taką to wiadomość trzeba na przyszłość już znać,
Jak komuś źle jest w jakimś domu, to trzeba to zmieniać!!!
W sobotę i niedziele jak na weekend przystało
Słońce tu jak zwykle pięknie nam przygrzało
Jako ,że to miasto bardzo urokliwe
Obejrzałyśmy je całe, i byłyśmy szczęśliwe.
Po plażach chodziłyśmy, porty zwiedzałyśmy
A wieczorem angielską herbatkę piłyśmy.
Cudowny był ten weekend, zdjęć tez mnóstwo mamy
Pokażemy Wam potem, co mu tu zwiedzamy:)
No a po weekendzie, z rana w poniedziałek
Rozpoczął się drugi tydzień niespodzianek.
Ewa znów do szkoły poszła na zajęcia
A gdzie ja pojechałam?... nie macie pojęcia!
Już na samym wejściu przeżyłam szok mały
Wszystkie gorliwie mamusie przed budynkiem stały.
Do szkoły tylko dzieci same tam wchodziły
I każdy rodzic na prawdę był tam bardzo miły.
Do nauczycieli nikt tam nie pyskował
Rodzic odprowadzał dziecko do drzwi i się chował.
Bo tam w szkole każdy zna swoje zasady
A dyżurka przy wejściu nie jest od parady.
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Żebym mogła wejść tam dziś z samego rana
Musiałam być ostro wylegitymowana
Sprawdzali mnie na wszystkie znane im sposoby...
Do szkoły nie wpuszczają żadnej nieznanej osoby.
Zajęcia oglądałam i powiem w sekrecie
Takiej szkoły u nas w Polsce chyba nie znajdziecie...
Podstawowej zasady tu dzieci przestrzegają:
Przychodzą się tu uczyć i w rządku tu stają.
Nauczycieli szanują i wszyscy słuchają
i wyjścia żadnego innego nie mają!!!
Bardzo Was też wszystkich pozdrawiamy
Za Wami trochę tęsknimy i w SERCACH Was mamy.
Kasia i Ewa”
Oto kilka zdjęć ze szkoły, którą miałam okazję wizytować. Zachęcam do lektury
i obejrzenia:
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Po kilku dniach spędzonych w angielskiej szkole chętnie, w telegraficznym skrócie opisałam to, co było dla mnie szczególnym zaskoczeniem, to co mnie szczególnie
urzekło w tej placówce oraz to na co zwróciłam uwagę, czyli:
29 kwietnia 2016r.
„Witam
W telegraficznym skrócie podaję :
-Już cztery dni oglądam tę angielska szkołę. Stop
-Rodzice są bardzo zgrani i znają tu swoje miejsce w szeregu. Stop
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-Wcale nie wchodzą do budynku. Stop
-Dzieci uczą się zupełnie bez podręczników. Stop
-Mają tylko zeszyty. Stop
-Nauczyciele kserują zadania do wykonania, które potem dzieci wklejają do zeszytów.
Stop
-W każdej klasie jest tablica multimedialna. Stop
-Dzieci noszą mundurki cały czas. Stop
-Uczniowie bardzo dużo piszą samodzielnie w zeszytach. Stop
-Cały czas w wolnych chwilach czytają książki. Stop
-Sześć klas ma muzykę razem, z jedną Panią na Sali gimnastycznej i śpiewają wtedy piosenki. Stop
-Uczą się przez działanie. Stop
-Nauczyciele są w szkole od ok. 7.30 do ok. 16.30 (czasem dłużej). Stop
-Zajęcia są od 8.30 do 15.00 z przerwą godzinną na lunch.Stop
-W czasie lunchu nauczyciele odpoczywają w staff-roomie, na wygodnych fotelach. Stop
-W czasie przerwy dziećmi na podwórku opiekują się asystenci. Stop
-W czasie lunchu na sale gimnastyczną wjeżdżają stoły, kotły z ciepłym jedzeniem
i zamienia się ona w stołówkę. Stop
-Bez względu na pogodę dzieci wychodzą na boisko pobiegać każdego dnia. Stop
-Do szkoły nie może wejść nikt obcy. Stop
-Przy wejściu jest recepcja i są podwójne drzwi otwierane tylko przez sekretarza szkoły.
Stop
-Wszystkie klasy są przeszklone. Stop
-Główny hall szkoły jest tak wąski, że mogą minąć się tylko dwie osoby. Stop
-Dzieci po szkole chodzą gęsiego w absolutnej ciszy. Stop
-Nauczyciele uśmiechają się, widać, że lubią to, co robią. Stop
-Być może był to tydzień wypłaty, dlatego byli taaaaacy radości. Stop ☺
-Ja tez się do nich uśmiechałam. Stop
-Zrobili mi kawę w staff-roomie. Stop
-Zaskoczyły mnie ich zasady jakie mają w szkole. Stop
-Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie to, że bezwzględnie przestrzegają je wszyscy, zarówno
dorośli jak i dzieci. Stop
-Bardzo kochamy swoją szkołę. Stop
- U nas też jest fajnie, choć inaczej. Stop
-Całujemy wszystkich. Stop
-Wracamy do Polski w wielkimi wrażeniami i nowymi doświadczeniami. Stop
- Kasia. Stop, Ewa Stop”
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Tak oto po dwóch tygodniach spędzonych w Bournemouth, w Anglii, powróciłyśmy do Polski bogatsze o nowe doświadczenia, wrażenia, z nowymi pomysłami, propozycjami do zrealizowania w swojej pracy zawodowej, w szkole.
Osobiście chciałabym serdecznie podziękować Ewie Maniewskiej, która to jako
pierwsza zaszczepiła w naszej szkole myśl o wyjeździe i udziale w projekcie, która swoją determinacją, zaangażowaniem i dopinaniem wszystkiego co z projektem związane,
na ostatni guzik doprowadziła do tego, że piętnastu nauczycieli z naszej szkoły mogło
wziąć udział w tym, ciekawym przedsięwzięciu, w tym również i ja (…).
Katarzyna Kasprzykowska
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