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Jednym ze sposobów spêdzenia wspania³ych, a za-
razem pracowitych wakacji jest udzia³ w szkoleniu umie-
jêtno�ci jêzykowych w ramach programu �Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie� � mobilno�æ szkolnej kadry edukacyj-
nej. Tak¹ mo¿liwo�æ daje nauczycielom Unia Europejska.

W lipcu 2013 roku zdecydowa³am siê wzi¹æ udzia³
w bezp³atnym (ufundowanym przez Uniê Europejsk¹)
wyjazdowym kursie metodyki nauczania jêzyka angiel-
skiego. Kurs przeznaczony by³ dla nauczycieli jêzyka
angielskiego w przedszkolach i klasach pocz¹tkowych
szko³y podstawowej, a odbywa³ siê w Szkocji.

Poniewa¿ jestem jednocze�nie nauczycielem wy-
chowania przedszkolnego i jêzyka angielskiego w Przed-
szkolu Miejskim im. Kubusia Puchatka w S³upsku, wy-
bra³am kurs �Language and practical methodology:
creativity in the classroom � focus on Scotland � 2 week
course for teachers of English at primary level�, który
mia³ odbyæ siê w Dunfermline w Szkocji.

Szkocja jest dla mnie szczególnym miejscem, po-
niewa¿ mam tam przyjació³. Jestem te¿ zafascynowa-
na kultur¹ tego kraju. Mog³am wiêc po³¹czyæ �przyjem-
ne z po¿ytecznym�, czyli pracê i odpoczynek.

Przebrnê³am przez wype³nienie wniosku na stronie
internetowej programu �Comenius�, uzasadniaj¹c cel
i zamierzenia dotycz¹ce podniesienia poziomu mojej pra-
cy po ukoñczonym kursie. Do wniosku do³¹czy³am re-
komendacje dyrektora przedszkola, w którym na co dzieñ
pracujê. Czeka³am wierz¹c, ¿e musi siê udaæ. Nie my-
li³am siê � wkrótce otrzyma³am zgodê.

W ramach przygotowañ do szkolenia zapozna³am
siê z histori¹ i kultur¹ Szkocji, a tak¿e z lekturami doty-
cz¹cymi metodyki uczenia dzieci jêzyka obcego w szkole
podstawowej, które zaproponowa³ mi organizator. Po-
stanowi³am te¿, ¿e bêd¹c w Szkocji zareklamujê swoje
miasto i przedszkole, w którym pracujê. Zabra³am wiêc
ze sob¹ materia³y reklamowe otrzymane w Agencji Pro-
mocji Regionalnej �Ziemia S³upska� wraz ze znaczka-
mi z logo miasta, plakat z dru¿yn¹ koszykarsk¹ �Czarni
S³upsk�, której jestem fank¹ oraz informatory o moim
miejscu pracy, które zosta³y przet³umaczone na jêzyk
angielski.

Tak wyposa¿ona wyruszy³am do miejscowo�ci Dun-
fermline � historycznej stolicy Szkocji, z której pocho-

Winnie the Pooh Kindergarten�s  teacher from Slupsk � welcome to the Scotland!

Pracowite nauczycielskie wakacje w Szkocji
w ramach programu �Comenius�

dzi³ Robert I Bruce � król Szkocji, Robert Henryson �
poeta i Andrew Carnegie � znany przemys³owiec. To
ma³e szkockie miasteczko urzek³o mnie swoim spoko-
jem i specyficzn¹ atmosfer¹.

W kursie bra³y udzia³ 33 osoby z ró¿nych miejsc
Europy � z Czech, Niemiec, Hiszpanii, Francji, W³och,
£otwy, Polski  i Rumunii. Tematyka kursu obejmowa³a
metodykê nauczania jêzyka angielskiego w przedszkolu
i szkole podstawowej, poznanie systemu edukacji funk-
cjonuj¹cego w Szkocji, poznanie elementów historii i kul-
tury tego kraju oraz rozwijanie indywidualnych umiejêt-
no�ci jêzykowych. W�ród wykorzystanych w nauce
metod nauczania by³y warsztaty, praca w grupach robo-
czych, wyk³ady, wymiana do�wiadczeñ pomiêdzy kur-
santami, prezentacje multimedialne i wycieczki fakulta-
tywne. Organizator szkolenia, International Study
Programmes, umo¿liwi³ nam równie¿ zwiedzenie Edyn-
burga, Glasgow, Stirling, Loch Katerine, Trossachs, St.
Andrews oraz  The Fife Coast.

O doskonalenie naszych umiejêtno�ci jêzykowych
i metodycznych dbali wspaniali szkoccy nauczyciele: Jac-
kie Reilly oraz David Deadman. Koordynatorem kursu
by³a Win Scott. Szkolenie by³o prowadzone w sposób
bardzo profesjonalny, a prowadz¹cy wykorzystywali no-
woczesne �rodki i techniki nauczania. Kursantów obda-
rowano ponadto ró¿norodnymi materia³ami dydaktycz-
nymi. Na szczególne podkre�lenie zas³uguje wysoka
kultura osobista prowadz¹cych, ich przyjazny i otwarty
stosunek do uczestników.

Zajêcia trwa³y po wiele godzin ka¿dego dnia (od
9.00 do 16.00), ale poniewa¿ by³y ciekawe i zajmuj¹ce,
czas p³yn¹³ nam szybko i nikt z uczestników nie czu³
zmêczenia. Rysowanie sytuacji  ilustruj¹cych  u¿ycie
odpowiednich zwrotów jêzykowych, liczne konkursy,
zabawne zagadki, ciekawe komentarze,  pytania i zaba-
wa, w której wszyscy uczestniczyli � wszystko to spra-
wi³o, ¿e na chwilê znów stali�my siê uczniami zafascy-
nowanymi nauczanym przedmiotem. Takie podej�cie do
nauczania jêzyka angielskiego pokaza³o nam, ¿e dla osi¹-
gniêcia lepszych rezultatów, warto byæ kreatywnym
w klasie. Nauczy³o tak¿e tego, jak budziæ w�ród uczniów
zainteresowanie jêzykiem Szekspira. Przede wszystkim
jednak do�wiadczyli�my tego, jak uczyæ teorii w sposób
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nowatorski, a przy tym skuteczny i radosny, z wykorzy-
staniem ró¿norodnych �rodków dydaktycznych.

W czasie kursu mieszka³am razem z kole¿ank¹, te¿
Polk¹, w szkockiej rodzinie,  w miejscowo�ci Rosyth,
po³o¿onej nieopodal Dunfermline. Takie rozwi¹zanie
sprawi³o, ¿e æwiczy³y�my umiejêtno�ci jêzykowe tak¿e
poza lekcjami. Nasz¹ znajomo�æ jêzyka pog³êbia³y szcze-
gólnie wieczorne rozmowy z Helen¹ Mc Gregor, nasz¹
�szkock¹ mam¹�.

Pobyt szybko dobiega³ koñca. Zakoñczy³ siê uro-
czystym wieczorkiem szkockim z tañcami i degustacj¹
tradycyjnej potrawy szkockiej Haggis, która wygl¹dem
przypomina nasz¹ swojsk¹ kaszankê. Uroczy�cie zosta³y
nam wrêczone certyfikaty ukoñczenia nauki.

Kurs w Dunfermline  by³ dla nas, nauczycieli z ró¿-
nych stron Europy, doskona³¹ okazj¹ do wymiany opinii
i do�wiadczeñ zawodowych. By³ równie¿ odpowiednim
momentem na dokonanie ewaluacji w³asnej pracy i za-
planowanie jej udoskonalenia. Nawi¹zali�my wyj¹tko-
we, miêdzynarodowe przyja�nie, wierz¹c, ¿e zaowocuj¹
one w przysz³o�ci efektywnymi kontaktami.

Przewodnik o przedszkolu, w którym pracujê cie-
szy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Mam nadziejê,
¿e dziêki niemu uda mi siê nawi¹zaæ wspó³pracê tak¿e
z przedszkolem w Dunfermline, które niestety w okre-
sie wakacji by³o zamkniête.

Pozytywne i mi³e do�wiadczenia, które zebra³am
podczas wyjazdowego kursu pozwalaj¹ mi zachêciæ
wszystkich nauczycieli do skorzystania z tej formy do-
skonalenia w³asnych umiejêtno�ci jêzykowych i metod
pracy. Korzy�ci dla wszystkich s¹ naprawdê nieocenio-
ne. Serdecznie polecam wiêc wszystkim nauczycielom
pracowite nauczycielskie wakacje w Szkocji w ramach
programu �Comenius�.ö

Renata Rzepecka
Przedszkole Miejskie nr 25 �Kubu� Puchatek�

w S³upsku

PS Wszelkie informacje na temat tak organizowanych
kursów jêzykowych znajduj¹ siê w internecie na stronie
www.comenius.org.pl


