
Warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii  

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Ogólnokształcących       

w Radzyminie wprowadził do swojej oferty  warsztaty językowe 

w krajach anglojęzycznych w ramach programu „Jestem 

Europejczykiem” realizowanego w placówce od kilku lat. 

Warsztaty skierowane są głównie do klas oddziałów 

dwujęzycznych gimnazjum i mają formę wyjazdu edukacyjno-

integracyjnego.  

W pierwszym roku funkcjonowania Gimnazjum z Oddziałami 

Dwujęzycznymi do udziału w programie zaprosiliśmy uczniów 

dwóch klas pierwszych gimnazjum. Warsztaty odbyły się w okresie 

17 – 22 października 2014 roku. Uczniowie klasy IA i IB gimnazjum 

oraz troje licealistów pod opieką nauczycieli wyjechało do Wielkiej 

Brytanii, aby tam podczas kilkudniowego pobytu doskonalić 

umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznawać 

kulturę i tradycje kraju i uczestniczyć w życiu Brytyjczyków będąc 

gośćmi starannie dobranych przez organizatora brytyjskich rodzin.  

 

Podczas pobytu uczniowie zwiedzili najważniejsze zabytki             

i atrakcje turystyczne Londynu, w tym obserwatorium 

Greenwich, odbyli rejs statkiem po Tamizie, podziwiali znane 

mosty Londynu: Tower Bridge i London Bridge, jak również 

budynki Tower of London, Parlamentu, Shakespeare's Globe 

oraz Big Ben. Ogromne emocje towarzyszyły uczniom podczas 

przejażdżki na London Eye. Bardzo ciekawym punktem 

programu było zwiedzanie Cambridge, poznanie jego historii 

oraz zabytków, w tym budynków prestiżowego uniwersytetu 

mieszczącego się w tym mieście. Niezwykle interesujące było 

również zwiedzanie zamku w Dover oraz pobyt w mieście 

Canterbury, słynącym z przepięknej Katedry w Canterbury, zwiedzanie poprzedzone było projekcję filmu o historii     

i znaczeniu tego zabytku dla kultury i religii kraju.    

Podczas całego pobytu uczniowie mieli bezpośredni kontakt          

z żywym językiem, co zdecydowanie wpłynęło na ich motywację 

do nauki języka obcego. Poprzez kontakt z rodziną goszczącą 

gimnazjaliści  poznawali zwyczaje Brytyjczyków, nawiązywali 

kontakty z młodymi mieszkańcami Wielkiej Brytanii, poprzez 

zabawę poznawali kraj i język, a wszystko w radosnej atmosferze. 

Dzięki warsztatom uczestnicy nie tylko rozwinęli swoje 

umiejętności językowe, ale poprze wspólne przeżycia 

zintegrowali się ze sobą.  

Kontynuacją projektu są cykliczne warsztaty językowe organizowane w szkole, podczas których uczniowie 

uczestniczą w zajęciach językowych i kulturalnych prowadzonych przez native speakerów w ramach programu 

„Nauka Bez Granic”, jak również coroczne spotkania ze studentami z trzech stron świata, którzy przez tydzień 

goszczą w naszej szkole w ramach projektu AIESEC „Make It Possible” przybliżając zwyczaje i kulturę swoich krajów, 

a ich zajęcia są doskonałą lekcją języka angielskiego dla uczniów. 

Kolejne akcje w ramach edukacji językowej już w nowym roku szkolnym 2015/2016! 

Zapraszamy! 


