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Wszystko zaczęło się już rok wcześniej. Gdy tworzono w naszym ZSP nr 15 projekt Erasmus+ widziałam tam swoje miejsce jako koordynatora przyszłych motywacji kadry nauczycielskiej przedszkola
do podnoszenia swoich kompetencji komunikacyjnych i językowych. Nadarzała się dobra okazja,
gdyż pragmatyka zawodowa nauczyciela przedszkola wskazuje na 5-letni czas uzupełnienia kwalifikacji
do nauczania języka obcego w przedszkolu do roku 2020. No więc trzeba było zmierzyć się samemu
z problemem braku umiejętności języka obcego, gdyż uczono mnie przez całe życie tylko języka rosyjskiego + troszkę francuskiego. Tak, tak jestem pokłosiem komuny i edukacji w ramach przyjaźni narodów polsko-radzieckich. Tyle wspomnień.
A tu każą poznać język w ciągu roku tak, abym skomunikowała się z uczniami w szkole angielskiej,
gdy pojadę w ramach obserwacji. Przeraziłam się i to nie na żarty. Nigdy nie uczyłam się tego języka.
W sierpniu, a więc pół roku przed wyjazdem zapisałam się na kurs 90 godzin i przez miesiąc sumiennie
przykładałam, potem jeszcze troszkę w szkole (2 razy w tygodniu) i w domu oraz w samochodzie odsłuchiwałam płyty i z takim bagażem wiedzy zaczęłyśmy kupować bilety, gdy wiedziałyśmy już jakie terminy
mobilności i gdzie nas kierują.

Jako pierwsze z naszej szkoły miałyśmy ruszyć
pod koniec lutego 2016r. do Margate w rejonie Kent
niedaleko Cuntenbury.
bury. Nikt inny tam nie był kierowaki
ny. To było trochę dziwne i przerażające jak sobie
we trzy poradzimy i to każda w innym domu. Nasze obawy okazały się płon
nne. Bilety i przesiadki opracowała Pani Beata Wolańska,
lańska, ja ze swoim zmysłem
orientacji przydałam się w „rozkminianiu” dworców itp.
Poszło jak po sznurku,, byłyśmy z siebie dumne. Jeszcze
w czasie podróży zdążyłyśmy
śmy zwiedzić kawałek LondyLo
nu i kupić karty do telefonów.
O 17:30 dotarłyśmy do Margate, gdzie odebrał
i odwiózł nas
as host Pani Beaty Wolańskiej – takie miałyśmy szczęście. Gospodarze
rze w Anglii przyjęli nas bardzo
ciepło i życzliwie, pytając i rozmawiając
rozm
z nami.
Drugiego dnia rozpoczęłyśmy kurs językowy d
doskonalący
lący nasze umiejętności w Margate Language
Centre, 13 Cecil Square Margate, Kent CT9 1XY.
1XY
Niezła przygoda porozumiewać się i tłumaczyć tylko po angielsku studentom z całego świata swoje
zainteresowania, pracę itp. w mojej
jej grupie językowej były dwie Koreanki, jedna Japonka, jedna FrancuFranc
ska, dwie Włoszki oraz Niemiec.
c. Nawijałam jak najęta na pierwszej lekcji i przeniesiono mnie do grupy
wyżej, ale tu już nic nie rozumiałam więc poprosiłam o powrót.
Szkoła zapewniała ciekawy i interesujący program
socjalny, wycieczki, wyjścia z innymi uczestnikami kursu
na karaoke, pizzę czy spacery. Niektórzy, wieczorami
mogli rywalizować w bingo i kalambury w szkolnym klubie Havley,, ale nam się jakoś nie zdarzyło, wolałyśmy
same poznawać uroki wieczornych
czornych rozmów.
W czasie
przerw
jadłyśmy,
piłyśmy
i wymienialiśmy doświadczeenia, opinie na różne tematy
i o zwyczajach panujących w naszych
n
krajach.
Ten tydzień obfitował w wycieczki, które same sobie organizowałyśmy. Ja uwielbiam historie
i ciekawe
kawe zakątki, więc wyszukiwałam miejsca i możliwość dojazdu na mapach. Korzystałyśmy często
z popularnych
nych dwupiętrowych Busów jeżdżących po całym regionie,, ale też pociągami.
pociągami Kupiłyśmy bilet
na cały tydzień i zwiedziłyśmy Broadstair
adstairs, Cantenbury, Dover, Sandwich, Kingsbay, Ramsgate, Margate,
białe klify St. Margaret i wiele innych ciekawych miejsc. Samodzielne
S modzielne poruszanie się, pytanie o drogę,
zakup biletów dawało nam wiele możliwości sprawdzenia
spra
czy sobie radzimy
dzimy w Anglii. I o dziwo dawałyśmy radę.

Drugi tydzień tej przygody to pobyt w szkole z dziećmi. Chartfield School, 45 Minster Road,
Westgate-on-Sea, Kent CT8 8DA to szkoła mała, prywatna, licząca zaledwie 68 dzieci i 12 osób kadry. Zostałyśmy przydzielone do klas i od razu weszłyśmy w pomoc dzieciom i obserwacje pracy nauczycieli.

Zajęcia odbywały się od 8:30 do 15:30 z jedna przerwą na śniadanie o 10:30 i na obiad o 13:00.
Każdego ranka po przywitaniu i modlitwie oraz odśpiewaniu psalmu wszyscy wychodzili na boisko osiedlowe i biegli 2 km, a maluchy 3-4 letnie jeden kilometr. Oczywiście pierwszą rozgrzewkę zrobiłam dzieciakom sama. To był ich cały WF, no i jeszcze popołudniowe spotkania z jogą.

Dzieci nie miały żadnych książek tylko zeszyty, w których pisały wszystko i rysowały, czasami
na kserówkach. Od rana pracowały: czytały dowolna książkę w sali na zaliczenie u Pani – każdy uczeń,
potem liczyły, pisały i po tych powtórkach zaczynały się właściwe lekcje organizowane przez Panią –
dzieci do wszystkiego dochodziły same.
6-7-latki liczyły do 100 ale inaczej niż u nas: nie mają konkretów tylko tabelkę z cyframi. Nie wiem
jak to działa ale działa. Starsze poznawały jak to Ziemia krąży wokół słońca rysując co dwie godziny swój
cień w tym samym miejscu i kierunku jakim stały. Proste, a jakie skuteczne.

Zeszyty były do wielu przedmiotów: historia, geografia, Informatyka, matematyka, religia, angielski.
Lekcja była bardzo otwarta, dzieci mogły się poruszać po klasie, zadawać pytania Pani i innym.
Nic dziwnego przecież usiedzieć w ciszy przez 1,5 godziny nie byłoby możliwe. Za to w czasie obiadu panowała zupełna cisza. po wykonaniu zadań zleconych przez nauczycielkę dzieci podchodziły do niej,
a ona sprawdzała efekty ich pracy. Jeśli wykonały zadanie dobrze - otrzymywały kolejne, jeśli źle - nauczycielka wskazywała, co należy poprawić. po półtora godzinnej lekcji uczniowie mieli 20 minutową
przerwę, podczas której wychodzili na szkolny plac zabaw, który był małym podwórkiem piłkami
i skakankami do skakania oraz oponami wkopanymi w podłoże. w rogu znajdował się mały kawałek ziemi
do zasadzeń roślin. Nie było żadnych urządzeń jordanowskich ani piaskownicy. Podłożem był asfalt.
W czasie drugiego bloku zajęć odbywały się lekcje z przyrody, historii, religii, które również
trwały 1, 5 godz. o godz. 13:00 (dzieci młodsze) i 13.30 dzieci starsze miały godzinną przerwę na lunch.
My też mieliśmy przerwę w czasie której wędrowałyśmy na kawę do pobliskich kafeterii.
Po przerwie rozpoczynał się ostatni, trzeci blok - zajęcia plastyczne, eksperymenty, joga, taniec.
Zajęcia szkolne kończyły się o godz. 15:30 pożegnaniem z panią dyrektor i wszystkimi nauczycielami. Te które nie były od razu odbierane , czekały i odrabiały drobne zadania. Dzieci II klasy (6-7-latki),
w której byłam bardzo chętnie pytały mnie o moją pracę i dzieci w Polsce. Przygotowałam dla nich prezentację z naszej szkoły i przedszkola. Często bawiliśmy się ze śpiewem, ponieważ ja znam wiele zabaw
muzycznych. Miałam też przyjemność prowadzić lekcje muzyki dla całej szkoły wykorzystując organy
elektryczne, nawet starsze klasy nieźle się bawiły.
W szkole zadziwiał mnie szacunek do nauczycieli, zachowywanie ciszy i zdyscyplinowanie. Natomiast porażał mnie nieco bałagan i w szatni i na zapleczu nauczycielskim, ale nikt na to nie zwracał uwagi, widocznie nie to było najważniejsze w edukowaniu małych ludzi. Choć muszę przyznać, że to ich bałaganiarstwo ma przełożenie na późniejsze wybory i miejsca pracy jak również chaos panujący
na zapleczach wielu restauracji i pubów.

W czasie spotkań ze studentami w Szkole językowej i dziećmi oraz nauczycielami Chartfiled
School, udało mi się poznać wielu ciekawych ludzi poszerzyć własną wiedzę językową oraz wymienić
doświadczenia na temat edukacji oraz opieki i wychowania w innych krajach.
Nasze wycieczki, rozmowy z moimi gospodarzami, przechodniami, czytanie prasy, pozwoliły
poznać fragment angielskiej kultury. Zapoznając się z miejscami odwiedzanymi tylko w języku angielskim dało nam możliwość wsiąknięcia w sposób myślenia Anglików.
W szkole obserwowałam zwykłe życie angielskiej szkoły, fakt, że była to szkoła prywatna z niewielką ilością uczniów dawało jej przewagę nad publicznymi w zakresie działań i indywidualnego podejścia
do dzieci. Można było zobaczyć działania rozwijające wśród uczniów postawy prozdrowotne, tolerancję,
kreatywność, współpracę i otwartość.
Te doświadczenia otwarły mi szersze horyzonty patrzenia na naszą edukację i błędy jakie popełniamy.
Po powrocie zrobiłyśmy gazetkę przedstawiająca nasza podróż i zorganizowałyśmy pokaz
i prezentację naszych doświadczeń. Dziękuję wszystkim, którym zawdzięczam przeżycie tych doświadczeń. Już myślę o kolejnym projekcie gdyż warto pogłębiać tę wiedzę.
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