
 
Szkolenie CLIL w Bournemouth - ERASMUS+ 

 

      W dniach 20.08.2016 – 3.09.2016  grupa nauczycieli z Zespołu Szkół w Gromniku (Anna Dębosz-

Gorczyca, Paweł Kafel, Grzegorz Kieroński, Patrycja Kubicz, Janina Łyżwa) uczestniczyła w kursie 

metodyczno -językowym w ramach projektu "Poszerzanie horyzontów z Erasmusem+". Zajęcia 

odbywały się w Bournemouth w Anglii.  

 

 

 Bournemouth jest ośrodkiem wypoczynkowym 

i konferencyjnym oraz popularnym kąpieliskiem. 

Wraz z pobliskim Poole oraz mniejszymi 

miejscowościami: Christchurch, Ferndown, Ringwood 

i New Milton tworzy prawie półmilionową 

aglomerację. Miasto jest jednym  

z ulubionych nadmorskich kurortów Anglików, cieszy 

się ogromną popularnością zwłaszcza wśród 

londyńczyków. Dzięki piaszczystej plaży i naturalnym 

warunkom do uprawiania sportów wodnych, znajduje 

się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych 

miejscowości tego typu na świecie. Wzdłuż plaży 

rozlokowane są duże wille, hotele i pensjonaty. Na 

szczytach klifów znajdują się liczne parki i ogrody z 

pięknymi wąwozami, gdzie można spotkać, np. 

wiewiórki. 

 

 W sobotę późnym wieczorem dotarliśmy z lotniska w Londynie do umówionych miejsc. Tego dnia 

poznaliśmy rodziny, z którymi mieliśmy mieszkać przez dwa najbliższe tygodnie. 

 Kolejnego dnia, po angielskim śniadaniu i herbacie z mlekiem, wyruszyliśmy na zwiedzanie okolicy. 

Wybór padł na malownicze Durdle Door, które zaskoczyło nas pięknymi krajobrazami i urokliwą plażą. 

Znajduje się tam naturalny łuk wapienny typu klifowego. Erozja jest bez wątpienia niszczącą siłą przyrody. 

Czasami jednak prowadzi do powstania zaskakujących krajobrazów, które śmiało można nazwać cudami 

natury. Jest to jedno  

z najczęściej fotografowanych miejsc w Anglii w hrabstwie Dorset. Wapienny klif liczy sobie ponad 100 

metrów wysokości, a jego wiek określa się na 140 milionów lat.  

     
W poniedziałek z samego rana udaliśmy się na pierwsze zajęcia w 

Richard Language College. Każdy z nas zobowiązany był do napisania testu w języku angielskim. Na tej 

podstawie zostaliśmy przyporządkowani do różnych grup językowych. 

Richard Language College jest prywatną szkołą z tradycjami sięgającymi 1928 r. Instytucja ta oferuje nie 

tylko kursy językowe, ale również posiada bogaty wybór różnego typu kursów metodologicznych. 

Usytuowana jest w centrum miasta niedaleko wybrzeża (Kanał La Manche).  



 Nauka języka angielskiego odbywała się przedpołudniami w maksymalnie 8-mio osobowych 

grupach. Razem z nami, w kursie uczestniczyli obcokrajowcy z różnych państw m.in. Austrii, Niemiec, 

Włoch, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, Czech, Turcji, Francji oraz Portugalii. 

 

 

 Po 

przerwie 

obiadowej 

zaczynały 

się zajęcia 

metodyczne

, które 

trwały do 

15:30 

każdego 

dnia. Na 

warsztatach 

zapoznawaliśmy się z metodą nauczania CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli 

zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Mówiąc najprościej, metoda ta polega na 

prowadzeniu zajęć w dwóch językach, gdzie głównym jest język ojczysty, a dodatkowe elementy (całe 

jednostki lekcyjne, tematyczne lub ich części - w zależności od przedmiotu) wprowadzane są w języku 

angielskim. Dzięki temu omawiany temat jest przez ucznia przyswajany w obu językach jednocześnie, co 

wydatnie wpływa na umiejętności komunikacyjne oraz poszerza słownictwo o ściśle tematyczne, fachowe, 

związane z daną dziedziną nauki, sztuki, itp.  

 Program kursu obejmował poza charakterystyką CLIL - metody pracy w grupie, dobór ćwiczeń 

uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, naukę poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie 

źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na 

lekcji CLIL i wiele innych. Podczas zajęć stosowane były różne metody : nauczanie w grupie, praca w 

grupach roboczych, warsztaty, wykorzystywano metody TIK, prezentacje video, muzykę i obrazy. 

Pracowaliśmy głównie  

w parach lub grupach. Zajęcia miały przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, co pozwalało na praktyczne 

wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. 

 
 



 
 

 

Zaliczenie i zdobycie certyfikatu polegało 

na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez 

każdego z nas krótkiej lekcji przy użyciu 

metody CLIL. 

I tak uczyliśmy się nawzajem o: 

 funkcjach trygonometrycznych; 

 figurach geometrycznych; 

 igrzyskach olimpijskich; 

 I Wojnie Światowej; 

 lesie deszczowym.  

Wszyscy byli tak podekscytowani 

swoją rolą, że zapomnieliśmy to 

uwiecznić  

w postaci zdjęć. Mamy tylko ślad 

ostatniej lekcji. Po charakterystyce 

lasu deszczowego każdy "uczeń" 

wylosował nazwę partii lasu, a 

następnie zadaniem naszym było 

jego zobrazowanie. 

 

 
 

Dzięki wspaniałej pogodzie, którą 

zabraliśmy ze sobą z Polski, po zajęciach 

mogliśmy zażywać kąpieli i to nie tylko 

słonecznych. Spotykaliśmy się również 

wieczorami w pubach studenckich oraz na 

słynnym "barbecue" organizowanym przez 

uczelnię. 

 Staraliśmy się maksymalnie 

zagospodarować czas wolny na 

zwiedzanie. Odwiedziliśmy miasta w 

okolicy oraz spacerowaliśmy po 

Bournemouth, podziwiając nie tylko 

przyrodę, ale także architektoniczne 

perełki. 
    

   

 

 

Po tygodniu nauki, w sobotę, pojechaliśmy 

do Londynu. Po przyjeździe do stolicy 

najpierw obejrzeliśmy uroczystą zmianę 

warty, która od kwietnia do lipca odbywa 

się codziennie o godzinie 11:30, zaś w 

pozostałych miesiącach – co drugi dzień. 

Ceremonia ta przyciąga tłumy, toteż z 

gwardzistami i turystami 

przemaszerowaliśmy pod Pałac 

Buckingham. Niestety, ze względu na 



ograniczenia czasowe nie zajrzeliśmy do 

środka. (Pałac otwarty jest od końca lipca 

do początku października, w godzinach 

9:45-15:45, cena biletu wynosi około 20 

brytyjskich funtów.) Słuchając opowieści 

przewodnika, podziwialiśmy  Tower of 

London, Big Ben, Tower Bridge, Pałac 

Westminsterski, London Eye. Byliśmy 

również w Galerii Narodowej. National 

Gallery  to wspaniałe miejsce dla 

miłośników malarstwa, ale nawet nie 

będąc koneserem sztuki można tu spędzić 

miło czas, podziwiając obrazy z różnych 

epok. 

 

 

 

Słuchając opowieści przewodnika, 

podziwialiśmy Tower of London, Big Ben, 

Tower Bridge, Pałac Westminsterski, 

London Eye. Byliśmy również w Galerii 

Narodowej. National Gallery  to wspaniałe 

miejsce dla miłośników malarstwa, ale 

nawet nie będąc koneserem sztuki można 

tu spędzić miło czas, podziwiając obrazy z 

różnych epok. Londyn to piękne miasto  

i jeden dzień to zdecydowanie za krótko na 

poznanie go chociaż w niewielkim stopniu. 

 

 
 

 
 

 



 W poniedziałek spotkała nas miła 

niespodzianka, czyli „Bank Holiday” - 

święto pożegnania lata. Wybraliśmy się 

tego dnia na wyprawę do Swanage, 

otwartym dwupiętrowym autobusem. Na 

miejscu udaliśmy się na spacer wzdłuż 

wybrzeża, po parku przyrody Durlston 

Country Park. 

   

 

 

 
 

 

 

  

  
 

Podsumowując cały wyjazd szkoleniowy 

możemy stwierdzić, że poznaliśmy wiele 

innowacyjnych, bardziej kreatywnych 

technik i metod pracy z uczniami oraz 

nauczyliśmy się stosowania w większym  

 

 

 

zakresie metod i technik aktywizujących, 

by wzmocnić efektywność i atrakcyjność 

prowadzonych przez nas zajęć. Z całą 

pewnością udział w projekcie 

"Poszerzanie horyzontów z Erasmusem+" 

 pozwolił nam na zdobycie cennego 

doświadczenia zawodowego oraz na 

przezwyciężenie bariery w 

komunikowaniu się w języku obcym, 

poznanie kultury i „żywego języka” 

obcokrajowców, a także możliwość 

dialogu międzykulturowego, poznania 

kraju, historii, architektury, tradycji  

i piękna jego krajobrazu. Poza korzyściami 

zawodowymi wyjazd ten dostarczył nam 

mnóstwo przyjemności i satysfakcji 

osobistej.  

 

Uczestniczki projektu "Poszerzanie horyzontów z Erazmusem+" : 

 Janina Łyżwa, Patrycja Kubicz 


