
W dniach od 11 do 22 lipca 2022 r., w ramach realizacji projektu Wesoły Pędzelek w 

świecie metody projektów, w ramach programu Erasmus+, trzy nauczycielki z naszego 

przedszkola wzięły udział w kursach w Wielkiej Brytanii, w Oxfordzie organizowanych przez  

szkołę językową Kaplan International Languages 

Dwie z nich uczestniczyły w dwutygodniowym kursie językowym Intensive English. Każda z 

nauczycielek została przydzielona do innej grupy. Zajęcia były prowadzone różnymi 

metodami, a każda z lekcji kończyła się grą utrwalającą poznane słownictwo. Główny nacisk 

na kursie językowym położono bowiem na praktykę, dyskusję i debatę. Oprócz zajęć 

standardowych w klasie Kaplan oferował każdej nauczycielce samodzielne doskonalenie 

swoich umiejętności online. Po zalogowaniu się do programu mogły dalej ćwiczyć język 

angielski i na bieżąco monitorować swoje postępy w gramatyce, wymowie i słownictwie, 

wypełniały testy monitorujące pozyskaną wiedzę.  

Trzecia nauczycielka brała udział w kursie językowo-Metodycznym Intensive English  One-

To-One z omówieniem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning - metoda 

zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu), który oscylował wokół tematów związanych 

z integracją treści z różnych obszarów edukacji.  

Nauczycielka poznała założenia  metody CLIL, w której dzieci uczą się języka poznając 

jednocześnie treści z innych obszarów edukacji i sposób jej adaptowania do warunków 

przedszkolnych. Kurs dostarczył nauczycielce praktycznych wskazówek wykorzystania tej 

metody w codziennej pracy z dziećmi, a także umożliwił wymianę doświadczeń z 

nauczycielami z innych krajów. 

Wszystkie trzy nauczycielki, podczas pobytu w Oxfordzie, podziwiały dobrze 

zachowaną angielską architekturę, a także ulice i budynki uniwersytetu Oxfordzkiego. Równie 

dobre wrażenie wywarł na nich tętniący życiem Londyn, który miały okazję odwiedzić podczas 

wycieczki całodniowej. Udało im się zobaczyć m.in. London Eye, Big Ben, Tower Bridge czy 

też Backingham Palace.  

W czasie wyjazdu wszystkie trzy nauczycielki miały okazję do degustacji lokalnych 

potraw i tradycyjnej angielskiej herbaty. Udział w kursie przyczynił się do nawiązywania 

znajomości międzynarodowych. Nauczycielki zaprzyjaźniły się z innymi kursantami 

pochodzącymi m.in. z Turcji, Chile, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Włoch, Niemiec czy z 

Francji, wymieniły się z nimi doświadczeniami, poznały kulturę krajów ich pochodzenia,  a 

także udoskonaliły swoje zdolności językowe. Nauce języka sprzyjał także, oferowany przez 

szkołę językową bardzo bogaty program socjalny. Wspólne wycieczki i inne atrakcje pozwolił 

nauczycielkom nie tylko poznać dokładniej brytyjską kulturę i obyczaje, ale były także 

integralną częścią nauki. 

 

 

 


