
 
 

Mobilność edukacyjna – szkolenie na Cyprze 
 

W dniach od 2 do 6 maja 2022 roku w ramach projektu Erasmus+ wziąłem udział w kursie 

“EPCY1.1 Intensive English” organizowanym przez firmę “English in Cyprus”, który odbył 

się w mieście Limassol na Cyprze. Celem kursu było zwiększenie kompetencji w 

posługiwaniu się językiem angielskim ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności 

komunikacji. Jest to niezwykle ważny element w kontekście pracy z uczniami 

nieposługującymi się językiem polskim. Z powodu trwającej wojnie na Ukrainie liczba 

takich uczniów przebywających na terenie Polski znacznie się zwiększyła, a dzięki 

znajomości języka angielskiego nauczyciele mają możliwość przekazywania im treści 

edukacyjnych w sposób dla nich zrozumiały. 

 

W ramach kursu miałem możliwość prowadzenia rozmów w języku angielskim na wiele 

tematów z ludźmi należącymi do mojej grupy i pokazanymi na powyższym zdjęciu. Tematy 

rozmów dotyczyły między innymi następujących kwestii: 



- Przedstawienie się 

- Opis miasta i kraju, w którym żyję 

- Stereotypy i tradycje związane z krajem zamieszkania 

- Ukończone szkoły 

- Zainteresowania 

- Wykonywana praca 

- Odwiedzone kraje 

- Ulubione miejsce 

- Ulubione potrawy i napoje 

- Ulubiony film oraz książka 

- Ulubione zwierzę 

- Najpiękniejsze wspomnienie 

- Cele na przyszłość i marzenia 

- Odwiedzone miejsca na Cyprze 

Oprócz rozmów wykonałem kilka zestawów ćwiczeń ze słuchu oraz zadań związanych z 

przeczytaniem fragmentu tekstu. Miałem również okazję poprawić swoje umiejętności 

pisania listów w języku angielskim, co zwiększało jednocześnie zasób znanego mi 

słownictwa. Prowadzący o imieniu Simos był niezwykle przyjacielski i pomocny, cierpliwie 

tłumacząc prezentowane zagadnienia. 

 



Po godzinach zajęć miałem możliwość uczestnictwa w wycieczkach po Limassol i 

okolicach, w ramach których mogłem poznać historię i kulturę okolicy. W ramach tych 

wycieczek odwiedziłem m.in. średniowieczny zamek w Limassol, muzeum fabryki karob 

oraz dobrze zachowane starożytne ruiny w Kourion. W ruinach tych można było zobaczyć 

m.in. łaźnie, pozostałości domu gladiatorów oraz dobrze zachowany amfiteatr. 

  

Dodatkowym i niezwykle sympatycznym akcentem wycieczek była papuga, która 

dosłownie powtarzała każdą usłyszaną frazę. Uczestnictwo w wycieczkach oprócz 

walorów turystycznych było dla mnie możliwością wykorzystania zdobytej na kursie 

wiedzy w praktyce, a cały wyjazd rozwinął zarówno moje kompetencje językowe jak i 

wiedzę dotyczącą kultury śródziemnomorskiej. 
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