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PO WER – Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

Zespół Szkół nr 1 przystąpił do projektu „Zagraniczna mobilność kadry 
edukacji szkolnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt realizowany jest w terminie 31.12.2014-
30.12.2016 roku a jego głównym celem jest nabycie kompetencji kluczowych i 
zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty 
dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, czyli szkoleniach.  

W ramach projektu, każdy uczestnik będzie uczestniczył w jednej 
zagranicznej mobilności, na którą otrzyma dofinansowanie. Nasza szkoła 
otrzymała  grant w  wysokości 156 129,10 złotych (sto pięćdziesiąt sześć 
tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy). Siedemnastu 
nauczycieli weźmie udział w szkoleniach w Wielkiej Brytanii, na Malcie i w 
Niemczech. Projekt koordynuje pani Beata Śliwa. 

 

Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. 

Projekt jest finansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków 

krajowych w 5,71%. 

 

 

 

 

Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące realizacji części wspomnianego 

projektu w naszej szkole. 
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Logo naszego projektu 
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W sierpniu 2015 roku siedmiu nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w 

dwóch typach szkoleń organizowanych przez szkołę językową Richard 

Language College. 

W szkoleniu Intensive General English and CLIL Methodology wzięła 

udział: 

1. Katarzyna Trzaska-Rycaj, 

a w szkoleniu  Intensive General English: 

1. Magdalena Owczarz, 

2. Paulina Rydzewska, 

3. Paulina Porada, 

4. Jolanta Domańska, 

5. Andrzej Drwal, 

6. Dariusz Rogoziński. 

 

 Uczestnicy kursów językowo-metodycznych w Richard Language College, wśród nich nasi nauczyciele. 
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Richard Language College to szkoła językowa w mieście Bournemouth. Samo 

miasto usytuowane jest nad Kanałem La Manche, w hrabstwie Dorset. Szkoła 

oferuje różnorodność kursów dla młodzieży i dorosłych. Została 

akredytowana przez British Council i EAQUALS, i może poszczycić się 

wykwalifikowaną kadrą oraz dobrym zapleczem dydaktycznym. Nauka 

odbywa się w małych międzynarodowych grupach. Szkoła oferuje również 

bogaty program kulturoznawczy, który realizowany jest poza lekcjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Richard Language 

College z p. Andrzejem spieszącym 

na lekcje (powyżej). Nasi 

nauczyciele podczas zajęć oraz 

przerwy  w szkolnym bufecie. 
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Dzień szkoleniowy Pauliny 

Szkoła Richard Language College położona jest w 

przepięknej miejscowości. Jest to ulubiony nadmorski 

kurort Anglików, cieszy się ogromną popularnością 

zwłaszcza wśród londyńczyków. Główny budynek 

usytuowany jest w pobliżu Bournemouth University. Na 

terenie szkoły znajduje się 21 sal lekcyjnych, biblioteka 

i laboratorium komputerowe.  

Zajęcia odbywały się w dwóch blokach: porannym i 

popołudniowym z przerwą na lunch. Rano odbywały się 

zajęcia gramatyczne a popołudniu metodyczne. Lunch 

jedliśmy zazwyczaj w szkolnej stołówce.  Nauczyciele  

pochodzili z różnych krajów: Wielka Brytania, Indie czy 

Szwajcaria i stanowiły doskonałą możliwość wymiany 

międzykulturowych spostrzeżeń między uczestnikami 

kursu, porównania różnych systemów edukacyjnych, 

wymiany pomysłów innowacyjnego przeprowadzania lekcji. 

Nauczyciele z RLC w bardzo ciekawy sposób przekazywali 

swoją  wiedzę, zarażając wszystkich swoją pasją i 

entuzjazmem. 

W szkole było pięć grup o różnym stopniu 

zaawansowania. Studenci pochodzili z najdalszych zakątków 

świata: Arabia Saudyjska, Indie, 

Kuwejt, Hiszpania, Czechy, 

Włochy. Było to niesamowite i 

fascynujące przeżycie oraz  

doświadczenie. Poznaliśmy 

kulturę i obyczaje innych 

krajów. Wymienialiśmy się poglądami i zainteresowaniami. 

Rozmawialiśmy również o edukacji w naszych krajach, jak 

wygląda struktura szkolnictwa itd. Nie mogę nie wspomnieć o 

Micherinie- studencie z Kuwejtu, który nie mógł zrozumieć, że 

mam w domu chomika… ponieważ on ma … trzy wielbłądy 

 

 

 

Zajęcia kończyły się ok. godziny 15 a po nich….. plaża lub 

zakupy 
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Korzyści /rezultaty płynące z udziału w projekcie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie 

świadomości 

kulturowej                      

i społecznej 

 

Wiedza o innych 

europejskich 

systemach edukacji 

oraz poziomu 

nauczania w innych 

krajach 

 

Lepsza wiedza na temat 

potencjału Erasmus 

+/Po WER i własnego 

rozwoju zawodowego           

i innych osób 

 

Praca zespołowa i rozwój 

zdolności 

interpersonalnych  

Pogłębianie wiedzy w 

ramach własnego obszaru 

zawodowego          i 

przedmiotowego 

 

Zdobycie wiedzy nt. 

technik do poprawy 

motywacji uczniów 

 

Lepsze zrozumienie 

potrzeb i zachowań 

uczniów podczas zajęć 

 

Rozwijanie umiejętności 

związanych z technikami 

nauczania i metodyką 

przedmiotu 

 

Zapoznanie się                       

z nowoczesnymi 

metodami nauczania 

 

Gromadzenie 

materiałów 

dydaktycznych i 

pomysłów do lekcji 

Poprawa pewności siebie w 

posługiwaniu się językiem 

obcym 

 

Poprawa dokładności                       

i płynności autentyczności 

znajomość języka obcego 

Poszerzenie wymiaru 

europejskiego i 

międzynarodowego 

naszej szkoły 
Podniesienie poziomu 

kompetencji w zakresie ICT 

i wykorzystania narzędzi 

informatycznych 

Rozwój praktycznych 

umiejętności 

odpowiednich dla obecnej 

pracy i rozwoju 

zawodowego kadry 

edukacyjnej 
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Uczestnicy kursu językowego z Polski, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów i Arabii Saudyjskiej. 

 

Uczestnicy kursu językowego z Polski i Czech.  
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Przed każdą mobilnością nauczyciele podjęli  szereg działań, które miały 

na celu dobre przygotowanie się do wyjazdu, a po jego zakończeniu 

dzielą się zdobytą wiedzą i wrażeniami zachęcając do korzystania z 

zagranicznych możliwości szkoleniowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Przygotowanie informacji 

o krajach, w których 

odbywały się mobilności -

poznanie panujących tam 

zasad prawnych, 

informacji o położeniu, 

klimacie, zwyczajów 

kulturowych. 

Przygotowanie quizów, 

krzyżówek, opisów, 

ciekawostek kulturalnych 

wraz z informacjami 

praktycznymi  

 

Rozpowszechnianie 

logotypów projektowych na 

dokumentach, certyfikatach, 

produktach (gazety, 

internetowa strona szkoły, 

dekoracje w klasach, 

kubeczki, kserówki, wystawy 

na Europejski Dzień Języków 

Obcych) 

 

Prenumerata czasopism 

językowo-metodycznych 

do biblioteki szkolnej, 

aby utrwalać i pogłębiać 

wiedzę zdobyta podczas 

mobilności 

 

Wykorzystanie Internetu, prasy, 

przekazu ustnego, narzędzi ICT, 

portali społecznościowych, 

wydarzeń szkolnych i zebrań do 

dzielenia się wiedzą: 

FACEBOOK, szkolna gazetka 

RUMOUR, powstała do celów 

projektu gazeta THE MOBILITY 

NEWSPAPER, zebrania rady 

pedagogicznej i zespołów 

przedmiotowych itp. 

 

Długofalowe 

upowszechnianie rezultatów 

poprzez  przekazywanie 

wiedzy nt. programów 

unijnych i możliwości 

szkoleniowych innym 

nauczycielom i uczniom w 

formie ustnej                             

i pisemnej 

 

Ewaluacja działań w trakcie i po 

mobilności, aby wyeliminować 

słabe punkty, ulepszać te dobre i 

poprawić jakość działań w 

następnych projektach  

Wypełnianie ankiet, określanie 

poziomu zadowolenia z działań, 

napisanie sprawozdań. 

Długofalowe upowszechnianie 

rezultatów poprzez  

przekazywanie wiedzy 

językowo-metodycznej 

zdobytej na szkoleniu  setkom 

naszych uczniów i osobom 

zaangażowanym w edukację w 

naszym środowisku 
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A teraz mały quiz dotyczący Bournemouth 

 

 

1) Podczas wakacji w każdym 
tygodniu w Bournemouth 
odbywa się na plaży pokaz ogni 
sztucznych. W jaki dzień 
tygodnia ma miejsce to 
wydarzenie? 
a) piątek 
b) sobota 
c) niedziela 

2) W Bournemouth mieszka około: 
a) 190 000 osób 
b) 340 000 osób 
c) 580 000 osób 

3) Bournemouth znajduje się w: 
a) południowej części Wielkiej 

Brytanii 
b) północnej części Wielkiej 

Brytanii  
c) centralnej części Wielkiej 

Brytanii 
4) W budynku przedstawionym na 

zdjęciu nr 1 znajduje się: 
a) ratusz 
b) kościół 

5) Richard Language College Ruiny 
zamku przedstawionego na 
zdjęciu nr 2 znajdują się w: 
a) Corfe 
b) Poole 
c) Bournemouth 

 

6) Najstarszy pub w Corfe, zamknięty w tym 
roku działał od: 
a) 1560 
b) 1730 
c) 1820 

7) Na zdjęciu nr 3 znajduje się: 
a) ratusz 
b) kościół 
c) Richard Language College  

8) Najkrótsza droga z Bournemouth do Corfe 
prowadzi przez: 
a) prom 
b) autostradę 
c) most zwodzony 

9) W ostatnim tygodniu sierpnia w 
Bournemouth odbywają się pokazy: 
a) lotnictwa 
b) strojów ludowych 
c) żaglowców 

10) Jedną z atrakcji Bournemouth jest: 
a) balon w centrum miasta 
b) spływ kajakowy rzeką przepływającą 

przez miasto 
c) duży port żeglarski 
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Grupa uczestników kursu na wycieczce do Londynu. W tle Pałac Buckingham (powyżej). 

 

Przy Pałacu Buckingham oraz odpoczynek w St. James’s Park 
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                Pani Paulina, a w tle Pałac Buckingham 

 

            Pani Paulina i Pani Kasia zachwycone urokami stolicy Zjednoczonego Królestwa. 
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St. James’s Park i  Pałac Buckingham 

 

Uważam, że pobyt, podróż do i z Bournemouth 
oraz moja aktywność podczas mobilności – 
zarówno w szkole jak i poza nią -  spowodowała 
znaczący przyrost umiejętności językowych, a 
poznanie miejscowej kultury oraz kontakt z 
osobami niemal z całego świata poszerzyły moje 
horyzonty co, mama nadzieję, przełoży się na 
efektywniejszą pracę z młodzieżą w ramach 
nauczanych przeze mnie przedmiotów – 
geografii i wiedzy o społeczeństwie a także 
etyki. Darek 

 

 

 

 

Dwie nogi i Big Ben…  
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                                 Pani Jola, a w tle  Pałac Westminsterski nad Tamizą.  

Zgromadziłam doświadczenie zawodowe poprzez wymianę informacji z innymi 

nauczycielami na temat technik uczenia się i sposobów uatrakcyjniania zajęć, bycie w roli 

ucznia zwróciło mi uwagę na problemy, z którymi borykają się moi wychowankowie                           

i pomogło lepiej zrozumieć ich niepokoje, nadzieje, oczekiwania w całym procesie uczenia się. 

Jola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle London Eye. 
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Wycieczka Darka w „Zaświaty” 

Przyszedł upragniony  weekend – odpoczynek od 

szkoły i wyczekiwane dni przeznaczone na 

zwiedzanie okolicy dalszej i bliższej. Po sobotniej 

wyprawie do Londynu w 30 stopniowym upale 

niedziela przywitała nas pogodą zgoła odmienną – 

paręnaście stopni i deszcz, przed którym nawet 

ptaki wodne szukały schronienia ( czyli typowe 

angielskie lato)… Na miejscu zbiórki, czyli coach station, stawili się prawie wszyscy. 

Prowadzący, uroczy Hiszpan Fernando,  patrząc w niebo (ołowiane chmury) i ziemię ( 

gigantyczne kałuże) robił co mógł by nas odwieść od wycieczki. Część pękła i odpuściła, ale 

część poszła w zaparte. Cóż miał bidok robić… musiał z nami jechać. Z naszej paczki obecny 

był cały męski skład, czyli ja. I już. Damska część wybrała shopping  

Już sama podróż autobusem była wyprawą – zalane ulice, 

połamane gałęzie, kolizja  trzech samochodów – generalnie 

nie nastrajała optymistycznie. I ten lejący z nieba deszcz… 

Po przeprawie promowej i opuszczeniu autobusu coś 

drgnęło w chmurach – zaczęło się przecierać, z ulewy zrobił 

się normalny dżdżysty dzień. A już po opuszczeniu ostatniej 

darmowej toalety świat zaczął wyglądać zupełnie w innych 

barwach.:)  

 

 

Na początku 

krótki, parokilometrowy spacer po okolicy, w 

której z powodzeniem można było kręcić 

Hobbita i Władcę Pierścieni – wypieszczone 

domki w wymuskanych obejściach… Bajka. I 

deszcz przeszedł w mżawkę. Żyć nie umierać!  

Jeszcze paręset metrów spaceru po pastwisku na którym trawa pozwalała na organizację 

pola golfowego lub trawiastego kortu do gry w tenisa i… jest. Normalne cudo. Przyrodniczo 

geologiczny rezerwat, czyli National Trust - Old Harry Rocks. Wysokie, pionowe kredowo 

wapienne klify, o które z hukiem uderzają morskie fale. Widok jak z folderu turystycznego. 
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Tu obowiązkowa prawie godzinna przerwa w spacerze. Czas na 

kanapkę i zdjęcia. I jak na zamówienie – chmury się przetarły i 

coś w co nikt, a zwłaszcza prowadzący wycieczkę, nie mógł 

uwierzyć – pokazało się słońce!!! I od tego momentu z 

nielicznymi przerwami na drobny deszczyk towarzyszyło nam 

do końca dnia. 

Samo miejsce nie do opisania, ale do zobaczenia! Niczym nie 

zabezpieczone skalne urwiska i 

wolność wyboru – jak Ci 

angielski w swych pokręconych 

gramatycznych formach nie 

wchodzi do głowy to… tu w tych pięknych okolicznościach 

przyrody z pewnością nauka będzie szła lepiej.  

 

 

 

 

 

 

 



                                    
 
 
 
                 
 
 
 
 

Numer projektu  2014-1-PL01-KA101-001335                                                          

 

Dalszy spacer do uroczej miejscowości Studland 

położonej w słonecznej morskiej zatoczce, gdzie 

kolejny cud miał się ziścić, i się ziścił… fish & 

chips !!! I to w klasycznej odmianie – świeżutki, 

wielki kawałek dorsza w soczystej panierce i 

ręcznie robione, bo grubo ciosane, frytki 

obowiązkowo polane octem…. Polecam! Ale kawy 

dostępnej wcześniej w nadmorskiej „kafejce” nie 

polecam!  

 

 

 

 

 

 

 

Dalsza podróż – oczywiście piętrobusem i kolejna 

dzisiejsza atrakcja – ruiny zamczyska w Corfe 

Castle.  

Śliczne, majestatycznie wielkie i do tego 

połączone z piknikiem archeologicznym 

zorganizowanym w podzamczu 

przedstawiającym sceny z życia i rzemiosło 

średniowieczne… 

 

 

Warto,  bardzo watro i naprawdę warto było się 

rano przemóc i trochę później przemóc by to 

wszystko zobaczyć. I oczywiście wszystko po 

angielsku…  
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Co wiesz o UK? 

 

 

 

1. Dzwon znajdujący się w wieży Parlamentu 
2. Dynastia, z której pochodzi Elżbieta II 
3. Brytyjski premier, nazywany "angielskim buldogiem" 
4. Lotnisko o największym ruchu lotniczym w Anglii 
5. Dzielnica i jedna z gmin Wielkiego Londynu, przez którą przebiega południk zerowy 
6. Jego pomnik znajduje się na Trafalgar Square w Londynie 
7. Rzeka przepływająca przez Londyn 
8. Nazwa brytyjskiej flagi 
9. Waluta brytyjska 
10. Jeden z pałaców/więzień królewskich w Londynie 
11. Imię króla, który miał sześć żon 
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A BANANA LESSON 

 

a banana/ two bananas/ a bunch of bananas/ to peel a 
banana 

This is a banana. 

This is Darek holding a yellow banana. 

Big Ben is bigger than a banana. 

Darek likes bananas a lot. Darek likes eating bananas 
for lunch. 

In the photo I can see Darek making a funny face. He’s 
holding a yellow banana in his right hand. In the 
background there’s a famous clock tower with its 
historic bell called Big Ben. Is Darek going to eat the 
banana in front of Big Ben? Ask him…  

Bananas are grown in Asia, Africa and Australia. 
Actually, they are grown in at least 107countries on 
banana farms 

The banana is an edible fruit produced by several kinds of herbaceous flowering plants.  
The fruits grow in clusters hanging from the top of the plant. 

 

Banana leaves are large, flexible, and waterproof. Starchier varieties of bananas used for 
cooking are called plantains. The most widely distributed group of cultivated bananas is 
derived from section Musa. Export bananas are picked green, and ripen in special rooms in 
the destination country. Bananas are an excellent source of vitamin B6 and contain vitamin 
C, manganese and dietary fiber.  

 

 

A banana skin= zawstydzająca sytuacja, wpadka, bananas= szalony, top banana= lider, 
banana oil= nonsens, banana-head=głupek, idiota.  Let’s go bananas!  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbaceous
https://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://en.wikipedia.org/wiki/Manganese
https://en.wikipedia.org/wiki/Dietary_fiber
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Jak dotrzeć do Bournemouth 
 
Dojazd do Bournemouth z Krakowa: 
1. Zakup biletów lotniczych – najlepiej w obydwie strony. Koszt biletów lotniczych ok. 600-
1000 zł (zależnie od czasu zakupu, dnia wylotu, lotniska itp...)   
 

 
 

2. Przelot z Krakowa do Londynu – lotnisko Stansted. Przelot ok. 2,5 godziny, ale należy 
doliczyć czas potrzebny na odprawy lotniskowe (nawet po 1,5 godziny) 
 
3. Przejazd z lotniska Stansted do Londynu – najlepiej na stację Victoria.  Można skorzystać 
z usług przewoźnika National Express – koszt ok. 12 funtów. Jest również możliwość 
przejazdu na stację Waterloo, ale później pozostaje tylko przejazd koleją, która w Anglii 
wychodzi drożej niż autobusem. Czas przejazdu – ok. 1,5 – 2 godziny. Zależnie od natężenia 
ruchu. 
 
4. Przejazd z przewoźnikiem National Express ze stacji Victoria do Bournemouth – koszt 
ok. 22 funty.  Czas przejazdu – ok. 2,5 godzin. Zależnie od natężenia ruchu. Cena podana 
jako „około” oznacza, że może być niższa jeśli bilet zostanie zakupiony wcześniej.  
 
5. Po samym Bournemouth można poruszać się pieszo (miasto nie jest bardzo duże) albo 
korzystając z lokalnych autobusów. 

 

 

 
Na przystanku 

w aurze typowej 

brytyjskiej 

pogody 

 

Wycieczka wzdłuż pięknej piaszczystej plaży                                                                                                                     
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Intensive General English and CLIL Methodology 

W dniach 15 - 29 sierpnia 2015r. uczestniczyłam w kursie 

metodyczno – językowym LANGUAGE & CLIL METHODOLOGY IN 

PRACTICE. Kurs odbył się w mieście Bournemouth w Wielkiej 

Brytanii, natomiast jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie 

zajęć była szkoła Richard Language College.  

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele-słuchacze z całego świata (m.in. 

Czechy, Hiszpania, Francja, Portugalia, Japonia, Irak itd.), pracujący na 

rożnych poziomach edukacyjnych oraz o różnym poziomie 

umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone były przez wysoko 

wykwalifikowaną  kadrę nauczycieli native speakerów. 

Wykłady i ćwiczenia podzielone były na dwa moduły: do 

południa odbywały się zajęcia General English (4 godziny), 

następnie, po zwyczajowej przerwie na lunch zajęcia 

metodyczne CLIL-Content and Language Integrated Learning 

(2 godziny). Zajęcia w grupie General English dotyczyły 

głównie nabywania takich umiejętności jak: podniesienie 

płynności komunikacji i gramatyki języka angielskiego, 

wykorzystywanie materiałów autentycznych (filmów, 

artykułów z gazet, tekstów, stron internetowych itp.) na zajęciach, korzystanie z tablic 

interaktywnych podczas zajęć, brytyjska 

kultura i tożsamość.  

Na zajęciach metodycznych CLIL 

pracowaliśmy głównie w grupach poznając 

nowe metody nauczania własnego przedmiotu 

w języku obcym, oraz przygotowując się do 

prowadzenia przykładowych lekcji (każdy 

uczestnik musiał przygotować i przeprowadzić 

kilka lekcji).  Zajęcia były bardzo intensywne, 

ale dzięki życzliwości jak również bezpośredniej i pomocnej postawie prowadzących, nie 

były wyczerpujące. Wykładowcy przekazali nam olbrzymią wiedzę, jak również 

zainspirowali swoim entuzjazmem do nowych działań. Panowała serdeczna i przyjazna 

atmosfera.  
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Coś o Bournemouth i okolicy 

 

 Bournemouth to popularny wśród Anglików 

nadmorski kurort. Piękna plaża, klifowe wybrzeże, 

naturalne warunki do uprawiania sportów wodnych 

przyciągają licznych turystów z całego świata. 

Częstym widokiem w mieście są wiewiórki, które 

można spotkać w licznych parkach i ogrodach z pięknymi wąwozami. Miasteczko tętni 

życiem oferując przybyszom liczne atrakcje. 

 

Warto zobaczyć słynny 

balon - Bournemouth Eye w 

centrum miasta, 

Oceanarium znajdujące się 

przy plaży czy też 

pospacerować po tutejszym 

molo. Bywalców koncertów, 

tudzież innych imprez 

kulturalnych zaprasza 

Bournemouth International 

Center.  

 

Prawdziwym wydarzeniem 

jest organizowany 

corocznie Bournemouth Air 

Festiwal, uznawany za 

jeden z najciekawszych i 

najważniejszych festiwali 

lotniczych na całym 

świecie. W tym roku 

mieliśmy okazję na żywo 

podziwiać samoloty, 

począwszy od małych 

awionetek po olbrzymie maszyny wojskowe. Zaprezentowały się grupy widowiskowe 

między innymi RAF Red Arrovs, RAF Typhoon.  Pokazom lotniczym towarzyszyły wystawy 

sprzętu wojskowego. Z bliska mogliśmy obejrzeć helikoptery, czołgi, amfibie. Na wodzie 
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zaś w oddali widniały majestatycznie statki. Festiwal lotniczy miał formę pikniku, gdzie 

oprócz straganów z pamiątkami i akcesoriami związanymi z lotnictwie można było 

skosztować różnych pyszności na stoiskach gastronomicznych, zabawić się w wesołym 

miasteczku. Nie mogliśmy przegapić pokazów sztucznych ogni. 

  

 

 

Napełnieni wrażeniami i emocjami lotniczymi możemy następnie wybrać się do 

pobliskiego Christchurch aby pokontemplować przepiękny zamieszek z otaczającymi go 

ogrodami. 
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Pani Magda korzystająca z uroków brytyjskich. 
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NASZE WRAŻENIA 

 

Podczas kursu zdobyłem nowe 

doświadczenia przydatne podczas 

wykonywania pracy zawodowej, a 

przez to możliwy będzie wzrost 

jakości pracy szkoły i jej wymiaru 

europejskiego. Poprawa 

umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim zostanie 

wykorzystana  podczas zajęć z  

przedmiotów zawodowych 

poprzez np. wykorzystanie fachowej literatury technicznej (w języku angielskim). Poznałem 

dodatkowe możliwości jakie daje współpraca partnerska i wykorzystanie środków Unii 

Europejskiej. Dzięki temu możliwa staje się szeroko rozumiana współpraca między środowiskami 

edukacyjnymi z całej Unii Europejskiej. Współpraca pozwalająca zdobywać i dzielić się własnymi 

doświadczeniami w zakresie edukacji, metod kształcenia, kultury itp. Andrzej 

 

Zajęcia były bardzo 
intensywne, ale dzięki 
życzliwości jak również 
bezpośredniej i pomocnej 
postawie prowadzących, 
nie były wyczerpujące. 
Wykładowcy przekazali 
nam olbrzymią wiedzę, jak 
również zainspirowali 
swoim entuzjazmem do 
nowych działań. Panowała 
serdeczna i przyjazna 
atmosfera. Bardzo 
ciekawym doświadczeniem 
podczas samej mobilności była sytuacja, w której nauczyciel musi odnaleźć się w roli ucznia, 
zdobywanie nowych umiejętności oraz doświadczeń. Połączenie wiedzy zdobywanej na 
zajęciach, oraz konieczność komunikacji w języku angielskim w każdej sytuacji (kontakt z 
rodziną angielską, korzystanie z komunikacji zbiorowej, zakupy itp.) stanowiło bardzo 
ciekawe połączenie, które pozwalało osiągać znakomite rezultaty w krótkim czasie. Kasia 
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Zaplanowałam szereg lekcji 
z wykorzystaniem języka 
angielskiego, zwłaszcza  na 
lekcjach przedmiotu 
działalność gospodarcza, 
aby przekazać uczniom 
wiedzę zdobytą w trakcie 
kursu. Podzieliłam się (i 
mam zamiar robić to w 
przyszłości) wrażeniami i 
wiedzą uzyskaną w takcie 
projektu. Mam zamiar na 
przyszłość zachęcać moich 
kolegów z pracy i uczniów 
do udziału w podobnych 
projektach (które mam 
nadzieję, że będą jeszcze 
organizowane w naszej 
szkole).Paulina P. 

 

 

 

 

 

Bobby to potocznie angielski policjant. Nazwa 

pochodzi od zdrobnienia imienia Robert, czyli Bob.  Sir 

Robert Peel, jako Minister spraw wewnętrznych, 

założył policję i wprowadził ustawę o policji w 

Londynie. Pomógł stworzyć nowoczesną koncepcję sił 

policyjnych w Irlandii, gdzie policjantów nazywano 

Peelers, a  w Wielkiej Brytanii Bobbies. W 1829 plan 

Peela doprowadził do założenia  the Metropolitan 

Police Force. Oznaczało to, że podzielono Policję na 

oddziały, każdy z czterema inspektorami oraz 144 

policjantami. Siedzibę  nazwano  Scotland Yard od 

nazwy ulicy, przy której komenda mieściła się w latach 

1829 – 1890. Obecna siedziba Policji Metropolitalnej 

położona jest przy Victoria Street w dzielnicy Westminster.  

Robert Peel znany jest jako twórca nowoczesnej policji i to właśnie na jego cześć zaczęto 

nazywać policjantów Bobbies lub Peelers. Był dwukrotnie brytyjskim premierem (  1834-

1835 oraz 1841-1846). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Peel
https://pl.wikipedia.org/wiki/1829
https://pl.wikipedia.org/wiki/1890
https://pl.wikipedia.org/wiki/City_of_Westminster
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