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The Liverpool School of English 

 W ramach niezwykłego projektu POWER 

„ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 

wybrałam się do Anglii z zamiarem 

doskonalenia znajomości języka angielskiego. 

Przez dwa lipcowe tygodnie miałam okazję 

rozwijać  umiejętności komunikowania się 

po angielsku w godnej polecenia, 

rewelacyjnej, starej szkole języka 

angielskiego w Liverpoolu.  



Liverpool School of English 



Nowe horyzonty – otwieranie się 

na świat 
 Uczestnictwo w tej mobilności pozwoliło mi 

zdobyć nowe umiejętności, nie tylko językowe, 

    ale również wzmocnić kompetencje 
społeczne ze względu na interdyscyplinarność 
i międzykulturowość mojej grupy językowej. 

     

 Miałam niecodzienną okazję porozmawiać i 
powymieniać się poglądami na temat 
współczesnego świata z ludźmi 
reprezentującymi odległe państwa i tradycje. 

   



Język jako najważniejsze narzędzie 

komunikacji 
 Zdałam sobie sprawę, że gdyby nie 

wieloletnia nauka języka angielskiego, 

podejmowanie odważnych wyzwań 

komunikacyjnych, nie zrażanie się 

niepowodzeniami w postaci zapominania 

lub braku jeszcze wielu potrzebnych słów; 

nie skorzystałabym w pełni z tego 

wspaniałego szkolenia projektowego. 

 



Trzeba mówić pomimo obaw 

 Przełamując nieśmiałość i zawsze 
towarzyszącą mi niepewność językową 
wychodziłam na przeciw innym, nowo 
poznanym osobom.  

 Chętnie podejmowałam dyskusje w 
małych grupach, w czasie przerw i 
wycieczek - wierząc, że poprzez dialog 
pozostawiamy cząstkę siebie w innych 
ludziach, wzbogacamy na wzajem swoje 
historie. 

 



Moja klasa 



Okazywanie empatii  każdemu 

poznanemu człowiekowi   
 W mojej grupie były osoby z państw 

autokratycznych, żyjących w cieniu dyktatury 
politycznej takich jak: Korea Południowa, Turcja 
oraz Rosja. Tym ludziom nie było łatwo przyjechać 
do UK. Musieli ubiegać się o wizy czasowe, 
wyjaśniać powód swojej wizyty w Anglii.  

 Dzięki nim my - kursanci z krajów UE mogliśmy 
lepiej zrozumieć ich sytuację społeczno-
polityczną, nadać UE jeszcze większą wartość i 
wdzięczność, że wciąż jesteśmy we wspólnocie 
europejskiej, którą powinniśmy pielęgnować za 
wszelką cenę.  



Nawiązanie nowych przyjaźni  

 Szkolenie w Anglii miało nie tylko 

nieocenione  walory komunikacyjne lecz 

również stworzyło szansę poznania nowych 

ludzi; możliwość zbliżenia się do nich dzięki 

wspólnym zainteresowaniom i 

poszukiwaniom własnego miejsca w świecie. 

 Udało mi się poznać bliżej cztery osoby; 

terapeutkę z Paryża, pisarza przewodników 

turystycznych z Brazylii, biotechnologa z 

Rzymu oraz młodą matematyczkę z Turcji. Z 

każdym z nich utrzymuję serdeczny kontakt. 



Wśród kolegów i koleżanek 



Poznanie lokalnej specyfiki miasta   

 Każde miejsce w którym przebywamy 

dłużej niż kilka dni, stwarza 

niepowtarzalną okazję do  lepszego 

odczucia jego specyficznej atmosfery, 

którą zawdzięcza architekturze, 

warunkom klimatycznym, położeniu 

geograficznemu,  własnej historycznej 

przeszłości oraz swoim mieszkańcom.  

 



Stary Liverpool 



Tętniące serce miasta 
 Liverpool żyje swoim życiem - jakże odmiennym od 

pozostałych angielskich miast .  

 Nieustający chłodny wiatr, otwarty na morze port z 
tysiącami mew, monumentalna, historyczna zabudowa 
w starym centrum obok skromniejszych osiedli 
dookoła- można pokochać od drugiego wejrzenia ale 
już na zawsze.  

 Do tego jeszcze przenikający każdy zaułek duch 
muzyki the Beatles oraz Titanica uwiecznionego w 
niezwykłym muzeum marynistycznym.  

 Dodatkowy niepowtarzalny charakter nadają miastu 
najstarsze w całej UK doki portowe oraz górujące 
nad miastem liver birds - kamienne posągi dwóch 
ptaków opiekujących się Liverpoolem, a turystom 
wyznaczające kierunek w stronę rzeki Mercy i portu 
morskiego. 

 



Liverpool widok ze statku 



Ciekawostka - paradoks 

 Jeżeli kiedykolwiek będziesz mieć okazję 
przyjechać do Liverpoolu - nawet z dobrą 
już znajomością komunikatywnego języka 
angielskiego, to nie bądź zdziwiony i nie 
załamuj się, jeśli język, który usłyszysz wśród 
lokalnej społeczności nie będzie pasował do 
żadnego z dialektów angielskiego, z którym 
się do tej pory zetknąłeś. Nie zrozumiesz na 
początku nic dopóki nie osłuchasz się w 
scoutchu –angielskim o dominujących 
wpływach irlandzkiego. 

 

 



Dziękuję za uwagę 
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