
W dniach 18.10.2021 r. - 29.10.2021 r. wraz z inną nauczycielką z przedszkola byłam 

na kursie językowym w Irlandii w ramach realizacji projektu „Angielski, ruch i matematyka, 

to najlepsza nauka dla smyka”. Przed wylotem każda z nas wypełniła online test z języka 

angielskiego, który pomógł w określeniu naszego poziomu i właściwego przydziału do grupy. 

W dniu 17 października wylądowałyśmy na lotnisku w Dublinie, gdzie czekał na nas transport, 

który zawiózł nas pod adresy zakwaterowania. Mieszkałyśmy u dwóch różnych rodzin, co 

sprawiło, że musiałyśmy cały czas posługiwać się językiem angielskim, dzięki czemu 

doskonaliłyśmy nasze zdolności językowe na bieżąco.  

Podczas wyjazdu uczęszczałyśmy do szkoły językowej Kaplan International 

Languages w Dublinie, gdzie chodziłyśmy na intensywny kurs języka angielskiego, który 

odbywał się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-13.30.  

Zostałam zakwalifikowana do grupy o poziomie średnio zaawansowanym, gdzie trafiłam do 12 

osobowej grupy, składającej się z Francuzów, Hiszpanów oraz Włochów. Na zajęciach każdy 

uczestnik otrzymał książki z języka angielskiego, które wykorzystywaliśmy podczas całego 

kursu. Zajęcia języka angielskiego prowadzone były na bardzo wysokim poziomie. W grupie 

panowała miła atmosfera, a materiały były dostosowane do poziomu uczestników kursu. 

Wykonywaliśmy dużo ćwiczeń z gramatyki, wzbogacaliśmy słownictwo, ćwiczyliśmy 

słuchanie i czytanie, a także codziennie otrzymywaliśmy pracę domową, która była sprawdzana 

następnego dnia. Nauczycielka przygotowywała dużo zabaw integracyjnych, które pozwalały 

nam utrwalić poznane słownictwo, a także angażowała nas do rozmów z innymi uczestnikami 

kursu. Dzięki tym metodom z dnia na dzień coraz lepiej udawało mi się pokonywać barierę 

językową. 

W czasie wolnym od zajęć codziennie zwiedzałyśmy piękne miasto Dublin, jego 

zabytki i parki. Razem z ludźmi poznanymi na kursie odwiedziłyśmy pobliskie miasteczka, 

między innymi Bray, gdzie miałyśmy okazję wspiąć się na szczyt góry i stamtąd podziwiać 

widoki, a także odwiedziłyśmy przepiękne klify w Howth.  

W weekend skorzystałyśmy z wycieczek, które oferowała nasza szkoła, tak więc w 

sobotę wyruszyłyśmy na 3-godzinną podróż, aby zobaczyć klify znajdujące się nad Oceanem 

Atlantyckim. Pomimo, że tego dnia pogoda nie była dla nas zbyt łaskawa- było wietrznie i padał 

deszcz, to uważam, że dla tych widoków było warto tam pojechać. Natomiast w niedzielę 

wyruszyłyśmy do Kilkenny, aby podziwiać piękny zamek, zobaczyłyśmy też malownicze 

jeziora w Wicklow, a także obejrzałyśmy pokaz zaganiania owiec przez psy pasterskie.  

Dzięki udziałowi w projekcie przełamałam barierę językową, rozwinęłam umiejętności 

czytania i słuchania, a także nabyłam większą swobodę w mówieniu w języku angielskim. 

Miałam okazję, aby poszerzyć swoje zdolności językowe, które będę mogła wykorzystać w 

pracy z dziećmi. Podczas kursu nauczyłam się otwartości na inne narody. Poznałam wielu 

wspaniałych ludzi z różnych stron świata, z którymi jestem w stałym kontakcie. Poznałam 

tradycje oraz kulturę panującą w ich krajach, a także opowiedziałam im o naszej kulturze i 

zwyczajach.  

Kurs językowy wzbogacił mnie o nowe doświadczenia, a także zachęcił mnie do dalszej 

pracy nad językiem, który jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach, ponieważ ułatwia nam 

podróżowanie oraz komunikowanie się z ludźmi na całym świecie. 
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