Inspirujący pobyt w Norwich
W czerwcu 2017 r. (4-11.06) na szkolenia w ramach projektu „POWER Szkolna Edukacja”
wyjechała ostatnia, czwarta, grupa uczestników z Zespołu Szkół w Czarnym Lesie. W
tygodniowym kursie organizowanym przez Norwich Study Centre w Norwich wzięły udział
nauczycielki matematyki (Bogumiła Wróż), fizyki (Bogna Jastrzębska) i języka angielskiego
(Agnieszka Kustra).
Podczas ośmiu dni pobytu w Wielkiej Brytanii uczestniczyłyśmy w 22, 5 godzinach intensywnej
nauki języka angielskiego oraz kursie metodycznym. W trakcie Teacher Training, czyli kursu
metodycznego, można było przypomnieć sobie wiedzę zdobytą w trakcie studiów oraz poznać
metody pracy innych nauczycieli praktyków. W trakcie zajęć poruszane były zagadnienia
obejmujące zwiększanie motywacji do nauki, dostosowywanie metod do wieku i poziomu uczniów,
rozbudzanie kreatywności oraz wprowadzania elementów nauczania zintegrowanego CLIL. Zajęcia
językowe odbywały się w małych 4-5 osobowych grupach, a szkolenie metodyczne polegało na
indywidualnej pracy i dyskusjach z wykładowcami.
Jednak największym wyzwaniem było dla nas funkcjonowanie przez całą dobę w środowisku i
społeczności anglojęzycznej. Miałyśmy okazję poznać ludzi z całego świata i dzielić się z nimi
naszymi spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych oraz wymieniać informacje na temat
systemów edukacji w naszych krajach. Przełamanie bariery językowej oraz zwiększenie wiary we
własne umiejętności to główne zalety odbytego szkolenia.
Uczestnictwo w mobilności to nie tylko nauka, ale też możliwość zwiedzania ciekawych miejsc, a
do takich z pewnością zalicza się Norwich. Wśród krętych średniowiecznych uliczek można było
natknąć się na niezwykłe połączenie nowoczesności z historią. Do architektonicznych perełek, które
zobaczyć powinien każdy turysta, należą gotycka katedra i średniowieczny zamek, w którym mieści
się muzeum. Ciekawym dodatkiem do kursu był udział w klimatycznym przedstawieniu teatralnym.
Była to przygotowana przez amatorski teatr uliczny sztuka Szekspira wystawiana na scenie przed
zamkiem. Aby skosztować tradycyjnej brytyjskiej specjalności fish and chips udałyśmy się do
Grosvenor Fish Bar, który serwuje ponoć najlepszą rybę w Anglii. W trakcie naszego pobytu
wybrałyśmy się także na jednodniową wycieczkę do miasta uniwersyteckiego Cambridge, którego
niezwykłą architekturę podziwiałyśmy z pokładu piętrowego autobusu.
Zdobytą w trakcie wyjazdu wiedzę i umiejętności z pewnością wykorzystamy w naszej codziennej
pracy w szkole.

