Szkolenie w Edynburgu oczami anglistek z Zespołu Szkół w Czarnym Lesie

W ramach projektu pt.:,,Rozwój kompetencji językowych nauczycieli drogą do
zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego” realizowanego w Zespole Szkół w
Czarnym Lesie dwie nauczycielki języka angielskiego, a jednocześnie autorki i koordynatorki
projektu, panie Aneta Budzikur i Karolina Woźniak uczestniczyły w dwutygodniowym
szkoleniu metodyczno-językowym Erasmus+ Teacher Training oraz Erasmus+ Enhanced
English Skills orgaznizowanym przez szkołę językową Inlingua Language Center z siedzibą w
Edynburgu. Uczestnictwo w mobilnościach pozwoliło nam zdobyć nowe umiejętności
zawodowe, wymienić się doświadczeniami z nauczycielami z innych państw UE, poznać
miejscową kulturę oraz szlifować język. Zajęcia odbywały się w kilkuosobowych grupach, w
skład, których wchodzili nauczyciele z Hiszpanii, Danii, Austrii, Włoch, Francji i Szwajcarii.
Nasze zajęcia prowadzone były przez grupę kilku nauczycieli i metodyków, co umożliwiło nie
tylko poznanie różnych sposobów prowadzenia zajęć, ale także było fantastyczną okazją do
doświadczenia odmienności akcentu i różnic między szkockim a brytyjskim angielskim.
Podczas warsztatów poruszane były zagadnienia dotyczące motywowania do nauki języka,
dostosowania metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, zastosowania
różnorodnych materiałów dydaktycznych, stosowania technik pracy z wykorzystaniem
najnowszych technologii i nauczania zintegrowanego CLIL. Wspólnie wymyślaliśmy ciekawe
zadania, testowaliśmy poznane gry językowe, braliśmy udział w scenkach, debatach i
prezentacjach, co pozwoliło nam przekonać się, które z poznanych form pracy są najbardziej
efektywne. Wiele z nich z powodzeniem wprowadziłyśmy już na zajęciach językowych
podczas codziennej pracy.
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Dodatkowym atutem szkolenia był aspekt kulturowy uczestnictwa w mobilnościach. Miałyśmy
okazję wziąć udział w bardzo dobrze przygotowanym programie kulturoznawczym.
Codziennie, po zajęciach, wszyscy uczniowie szkoły mogli uczestniczyć w wycieczkach do
wielu ciekawych miejsc w Edynburgu. Pod opieką nauczycieli ze szkoły Inlingua zwiedziliśmy
Galerię Narodową, Galerię Portretów, osiemnastowieczną rezydencję Georgian House,
National Museum, siedzibę Parlamentu Szkockiego, ogród botaniczny, rezydencję brytyjskich
monarchów w Szkocji – pałac Holyrood, Rosslyn Chapel i wiele innych atrakcyjnych miejsc,
o których historii mogłyśmy się wiele dowiedzieć od jednego z naszych nauczycieli, który z
wykształcenia i zamiłowania jest historykiem i wielkim patriotą Szkocji. Każdą wolną chwilę
spędzałyśmy na spacerowaniu po tzw. Starym i Nowym Mieście w Edynburgu, podziwianiu
widoków ze wzgórza Calton Hill czy spotkaniach z innymi uczestnikami kursów i naszymi
nauczycielami. W weekendy starałyśmy się poznać pozostałą część Szkocji i zobaczyć takie
miejsca, jak Highlands i Lowlands, jezioro Loch Ness czy Hadrian’s Wall. Rodziny, u których
mieszkałyśmy podczas mobilności chętnie opowiadały nam o realiach życia w Szkocji.
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Wyjazd umożliwił nam nie tylko kontakt z językiem, ale przede wszystkim stanowił okazję do
wymiany doświadczeń zawodowych, pozwolił nawiązać nowe znajomości i poznać kulturę
Szkocji, co inspiruje nas do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy jeszcze
miały szansę uczestniczyć w podobnych szkoleniach.
Karolina Woźniak
Aneta Budzikur
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