
SPRAWOZDANIE  

Z PROJEKTU  

ERAZMUS + 

“Międzynarodowa mobilność 
kadry edukacji szkolnej”  

 

realizowanego ze środków PO WER 
na zasadach Programu Erasmus + 

sektor Edukacja Szkolna 

Szkolenie zostało zorganizowane  

przez szkołę językową „English in Cyprus”   

w miejscowości Limassol na Cyprze 

From 28/06/2021 to 09/07/2021 

 

INTENSIVE ENGLISH COURSE 



English in 
Cyprus 

Koordynatorem projektu jest  

Pani Anna Tworkowska 

 

Tytuł projektu  

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

 

Głównym celem udziału w projekcie było 
podniesienie kwalifikacji pedagogicznych  

w zakresie nauczania i wykorzystania języka 
angielskiego podczas zajęć 

 

oraz  

 

zwiększenie umiejętności i kompetencji  
w kwestiach bezpieczeństwa uczniów 



Ważnym celem dla mnie było  podniesienie 

kwalifikacji,  zwiększenie kompetencji  

i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu 

jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji 

społecznych i kulturowych,  zwiększenie motywacji 

do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju 

osobistego, potrzeba wprowadzenia innowacji do 

oferty edukacyjnej szkoły oraz realizacji programów 

autorskich, nadanie placówce wymiaru 

europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych 

metod nauczania na miarę nowoczesnej Europy.  

GOALS  



W ramach przygotowań do wyjazdu na szkolenie 

uczestniczyłam w rocznym Kursie Języka 

Angielskiego, który ukończyłam na poziomie wyżej 

początkującym (A2). 

 

Wybrałam Intensive English Course, który 

oferowała szkoła językowa „English in Cyprus”  

w miejscowości Limassol na Cyprze. Kurs 

obejmował 50 zajęć lekcyjnych w ciągu 2 tygodni. 

 

Rozwiązałam test poziomujący, który otrzymałam 

ze szkoły prowadzącej szkolenie językowe. Test 

zawierał 60 pytań, na które przeznaczono 45 minut. 

Wynik testu zakwalifikował mnie do grupy na 

poziomie A2-B1. 

PREPARATION 



Zajęcia były prowadzone w międzynarodowej 

grupie. Kursanci pochodzili z Czech, Rosji, 

Hiszpanii i z Polski. W czasie zajęć  prowadzący 

zwracał uwagę na doskonalenie umiejętności 

efektywnej komunikacji w języku angielskim  

poprzez równomierne rozwijanie wszystkich 

najważniejszych zdolności: mówienia, rozumienia ze 

słuchu, pisania i czytania. W trakcie kursu 

szczególny nacisk był  kładziony na doskonalenie 

płynności wypowiedzi i rozumienia języka 

mówionego.  

CLASSES 



CLASSES 

Nieodłącznym elementem kursu  były aktywności 

takie jak:   praca w grupach, dyskusje czy 

odgrywanie ról, które stwarzały dużo okazji do 

wypowiedzi w nauczanym języku. Podsumowaniem 

każdego tygodnia zajęć był test sprawdzający 

umiejętności i wiedzę poznaną na zajęciach. 

Ponadto miałam możliwość wymiany doświadczeń  

z nauczycielami pracującymi w różnych szkołach, 

nie tylko w  Polsce, ale i innych krajach UE. 



Po zakończeniu każdy  
z uczestników otrzymywał 

certyfikat ukończenia 
szkolenia: 

 

INTENSIVE ENGLISH 
COURSE 

 

 

 

CERTYFICATE OF 
ACHIEVEMENT  



CLASSES 

W uzupełnieniem nauki w szkole były organizowane programy 

pozalekcyjne, które umożliwiały  praktyczne doskonalenie 

wiedzy zdobytej podczas zajęć. 

Poza programem szkoleniowym miałam wiele okazji do 

zdobycia prawdziwej i autentycznej praktyki języka angielskiego 

podczas interakcji z mieszkańcami.  

Zwiedziłam wyspę, poznałam jej historię, miejsca związane ze 

starożytną cywilizacją grecką jej kulturą i mitologią. Przez Cypr 

przechodziły szlaki wypraw krzyżowych. Tutaj osiedliły się 

zakony rycerskie. Położenie wyspy we wschodniej części Morza 

Śródziemnego sprawiło, że oprócz Greków i Turków o wpływy 

walczyły inne państwa, jak Wielka Brytania i Rosja.  

Obecnie Cypr jest krajem Unii Europejskiej od 2004r. 



FEW EXAMPLES OF AFTER 

CLASSES ACTIVITIES AND 

SIGHTSEEINGS 



The House of  Dionysus 



The Aphrodite's Rock 



Kourion Amphitheatre 



Omodos Village in the  

Troodos Mountains 



opracowała  
Bogusława Golnik 


