
  

 
 

Sprawozdanie z mobilności realizowanej w ramach projektu KA101- mobilność kadry edukacji 

szkolnej pod tytułem: 

" Doskonalenie językowe i kulturowe kadry nauczycielskiej i administracyjnej drogą do podniesienia 

jakości pracy szkoły" 

 

Nauczyciel: Monika Rutkowska- Urbańczyk 

Kraj mobilności: Irlandia 

Tytuł szkolenia/kursu, język szkolenia: Intensive English Language Course, język angielski 

Data: 27 czerwca - 8 lipca 2022 

       Kurs "Intensive English Language Course"  zorganizowany był przez szkołę Emerald Cultur Institute w 

Dublinie w dzielnicy Rathgar.  Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:30,  

prowadziło je  na zmianę dwóch nauczycieli- Irlandczyków . Pierwsza część zajęć obejmowała zagadnienia 

związane z gramatyką i teorią języka, druga była poświęcona ćwiczeniom praktycznym w mówieniu, 

pisaniu i słuchaniu. W zajęciach brali udział studenci z Turcji, Japonii, Brazylii, Panamy i Ekwadoru. 

Wyjazd był doskonałą okazją do podniesienia kompetencji językowych. Jako osoba, która dołączyła do 

grupy w trakcie trwania kursu zostałam objęta indywidualną opieką i otrzymywałam drogą mailową 

dodatkowe materiały, na bieżąco sprawdzane i oceniane. Zawsze też mogłam zadać dodatkowe pytania i 

liczyć na cierpliwe i kompetentne wyjaśnienie interesujących mnie zagadnień. 

           Intensywny kurs zapewniał naukę słuchania, mówienia czytania i pisania w języku angielskim. Był 

tak zaprogramowany aby poprawić umiejętności komunikacyjne w mówionym i pisanym języku 

angielskim.  Zróżnicowana grupa pozwoliła na poznanie systemów edukacyjnych w innych krajach oraz na 

wymianę doświadczeń w dziedzinie uczenia się języka angielskiego. 

        Szkoła oprócz zajęć językowych oferowała pomoc w organizacji czasu wolnego- pierwszego dnia po 

zajęciach zostaliśmy oprowadzeni po centrum miasta i zapoznani z praktycznymi kwestiami pobytu w 

stolicy Irlandii (komunikacja publiczna, zakupy, gastronomia). W ramach oferty kulturalnej szkoły 

zwiedziłam Muzeum Dublina, bibliotekę  Trinity College z cennymi manuskryptami i odbyłam wycieczkę 

do średniowiecznego zamku w mieście Blarney w hrabstwie Cork. Na terenie posiadłości  znajduje się  

średniowieczny zamek, arystokratyczna rezydencja Blarney House (posłużył jako Hoghwart w filmie o 

Harrym Potterze) oraz piękny ogród w stylu angielskim. Zwiedziłam również ruiny średniowiecznego 

opactwa w hrabstwie Cork i znane z piosenki miasteczko Tipperary. Ponadto skorzystałam z możliwości 

obejrzenia czasowej wystawy dotyczącej Wielkiego Głodu w Irlandii. 



       Podczas pobytu mieszkałam w akademiku Trinity Hall. Po zajęciach zwiedzałam Dublin, poruszając się 

komunikacją miejską. Dzięki czemu mogłam poznać bliżej życie w mieście, skosztować tutejszych potraw, 

wykorzystać język angielski w praktyce. Zawarłam znajomości z właścicielami i obsługą miejscowych 

sklepów i kawiarni oraz księgarni- dało mi to możliwość ćwiczenia sprawności językowej, szczególnie że 

byli oni zainteresowani moim krajem pochodzenia.   Zwiedziłam  katedrę św. Patryka , zobaczyłam " Iglicę 

Dublina" wzniesioną dla uczczenia nowego tysiąclecia, spacerowałam wzdłuż brzegu Morza Irlandzkiego. 

Liczne parki i dużo zieleni pozwalało na ciekawe spędzenie czasu po zajęciach. Dzielnica Rathgar to 

willowa dzielnica zabudowana budynkami z epoki wiktoriańskiej- spacer jej ulicami pozwalał poznać 

architekturę , dawał poczucie cofnięcia się w czasie. 

   Za szczególnie cenne uważam rekomendacje prowadzących kurs irlandzkich nauczycieli, którzy 

zalecili mi doskonalenie umiejętności językowych przez lekturę, a nawet wskazali źródła, z których mogę 

korzystać po powrocie do Polski. 

   Obecnie, korzystając zaleceń, doskonalę umiejętności językowe poprzez czytanie literatury w języku 

angielskim, koresponduję z uczestnikami kursu, podczas letnich wakacji oprowadzałam po Krakowie 

studenta z Japonii- członka mojej grupy Intermediate English w Dublinie. Uważam to za cenne 

doświadczenie.  

 



 

 



 

 

 


