
W dniach 11.07.2022- 22.07.2022 r. wraz z koleżankami z pracy byłam na 2-

tygodniowym kursie językowym w Anglii w ramach realizacji projektu „Wesoły pędzelek w 

świecie metody projektów”. Kurs ten odbywał się w szkole językowej Kaplan International 

Languages w Oxfordzie.  

W dniu 9 lipca wylądowałyśmy na lotnisku Stansted w Londynie, gdzie przywitała nas 

słoneczna pogoda. Następnie udałyśmy się autobusem do miejsca docelowego, czyli do 

Oxfordu.  

Mieszkałyśmy w Akademiku The Mews, w którym każda z nas miała własny pokój. 

Na każdym piętrze znajdowało się sześć pokoi i były one zamieszkiwane przez osoby z 

różnych krajów, co przyczyniało się do nawiązywania znajomości międzykulturowych, a tym 

samym do polepszania zdolności językowych. 

Pierwszego dnia w szkole wykonałyśmy test językowy, który pomógł w określeniu 

naszego poziomu i właściwego przydziału do grupy. Każda z nas została przydzielona do innej 

grupy, do której uczęszczali ludzie z różnych stron świata, m.in. z Turcji, Chile, Arabii 

Saudyjskiej, Hiszpanii, Włoch, Niemiec czy też Francji. W pierwszym tygodniu zajęcia dla 

mojej grupy odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-17:00, natomiast w 

drugim tygodniu w godzinach 8:00-12:00. Na zajęciach dużo rozmawialiśmy na tematy zadane 

przez nauczyciela, pracowaliśmy w parach i grupach. Oprócz rozmów każdy uczestnik 

otrzymał podręcznik zawierający ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia ze słuchu i czytania, 

dzięki temu mogliśmy doskonalić nasz język pod każdym kątem. Zajęcia były prowadzone 

różnymi metodami, a każda z lekcji kończyła się grą utrwalającą poznane słownictwo, dlatego 

też łatwiej przyswajaliśmy zdobytą wiedzę.  

Podczas kursu w Oxfordzie zwiedziłam to piękne miasto, podziwiałam dobrze 

zachowaną angielską architekturę, a także ulice i budynki Uniwersytetów. Jestem pełna 

podziwu tego miasta. Równie dobre wrażenie wywarł na mnie tętniący życiem Londyn, który 

miałam okazję odwiedzić jednego dnia. Udało mi się zobaczyć główne atrakcje z mojej listy, 

m.in. London Eye, Big Ben, Tower Bridge czy też Backingham Palace. Jednak uważam, że w 

Londynie jest wiele miejsc wartych zobaczenia, a jeden dzień na zwiedzenie tak ogromnego 

miasta, to za mało, dlatego w przyszłości planuję tu wrócić i odwiedzić to miasto ponownie.  

W czasie wyjazdu miałam okazję spróbować lokalnych potraw, wypić tradycyjną 

angielską herbatę, a także poznać kulturę i obyczaje Wielkiej Brytanii. Poznałam mnóstwo 

wspaniałych ludzi z różnych stron świata, z którymi mogłam wymienić się doświadczeniami, 

a także poznać ich kulturę. 

Dzięki temu, że przez te 2 tygodnie miałam stały kontakt z językiem angielskim, jestem 

przekonana, że moje umiejętności językowe znacznie się poprawiły. Jestem w pełni 

zadowolona z udziału w kursie, poznałam nowe, skuteczne metody nauki języków obcych, 

które mogę wykorzystać podczas codziennej nauki. 
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