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11 lipca w szkole językowej w Dublinie odbył się wstępny test z            

języka angielskiego w celu przydzielenia nas do danej grupy językowej. Po           
sprawdzeniu testów udaliśmy się do budynku w którym przez kolejne 2           
tygodnie odbywałam kurs. Moja grupa językowa składała się 7 osób o           
różne narodowości były to osoby z Włoch z Pakistanu i z Polski. Zajęcia             
odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku 4 godz. dziennie od           
9.00-13.00. Prowadzone były przez dwóch angielskich nauczycieli.  

Pierwszy tydzień nauki to zapoznanie z najważniejszymi zwrotami,        
z gramatyką i najważniejszymi słówkami. Podczas kursu zakupiłam        
podręcznik z którego korzystałam podczas zajęć. Lektorzy codzienne        
zadawali nam zadania domowe. A na koniec tygodnia w piątki mieliśmy test podsumowujący cały tydzień               
nauki. Każdego dnia dokonywano sprawdzenia obecności na zajęciach. Po pierwszym tygodniu radziliśmy            
sobie z  przedstawieniem się, mówiliśmy o swoich upodobaniach i pochodzeniu i wyglądzie. 

Zakwaterowanie: W Dublinie mieszkałam na prywatnej kwaterze,       
wynajmowałam pokój z łazienką. Moje mieszkanie mieściło się w         
dzielnicy Cork St. , do szkoły miałam 15 minut marszem. Zatem nie            
musiałam korzystać z komunikacji miejskiej. Właściciele byli bardzo        
miłymi osobami którzy potrafili mówić po polsku, pomogło mi to w           
sytuacjach nie jasnych związanymi np. ze szkołą.  

Szkoła językowa proponowała różne wyjścia, skorzystałam z       
wielu nich. Natomiast oferty wyjazdów weekendowych były bardzo        
drogie, postanowiłam zatem zwiedzać na własna rękę, tym bardziej że          
komunikacja miejska jest bardzo dobra. 

 
Wnioski: 
Po pierwszym tygodniu kursu byłam usatysfakcjonowana ponieważ : 

● poznałam wielu ciekawych ludzi z różnych krajów w szkole i na wynajmowanej kwaterze, 
● poznałam piękne okolice Dublina i zwiedziłam sam Dublin, 
● po pierwszym tygodniu poznałam dość dużo słówek i zwrotów angielskich, 
● moja szkoła- okazała się przyjazną dla studentów, szkoła zapewniła w sekretariacie osobę mówiąca po              

polsku która pomagała nam w niejasnych dla nas sytuacjach, 
● oferowała wykwalifikowanych nauczycieli, którzy w ciekawy i przystępny dla studentów sposób           

prowadzili zajęcia. Wielokrotnie z dużą ilością wytrwałości i cierpliwości jeśli chodzi o przekazywanie             
nam wiedzy. 

 
 
 
 
 
 


