
 

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: Agnieszka Mach (język polski) 

Kraj mobilności: Cypr 

Tytuł szkolenia/kursu, język szkolenia: Standard English, j. angielski 

Data: 4.07. 2022 - 15.07. 2022 

 

W ramach realizowanego projektu Erasmus+ udało mi się przeżyć 

niezapomniane wakacje na Cyprze. Miasto Limassol zachwyciło mnie 

wspaniałą pogodą, odmienną od naszej architekturą oraz kulturą.  

Podczas wyjazdu uczestniczyłam w kursie języka angielskiego ogólnego. 

Grupa była kameralna - liczyła około 10 osób. Można było zmienić grupę, 

gdy poziom wydawał się za łatwy lub zbyt trudny. Nasza lektorka była 

przemiłą i bardzo kompetentną osobą. Lekcje przebiegały w sposób 

dynamiczny, pojawiały się różne aktywności. Już po pierwszym tygodniu 

widziałam dużą poprawę swoich kompetencji językowych zwłaszcza w 

obszarze mówienia, który zawsze był dla mnie najtrudniejszy. Zarówno 

lektorka, jak i inni pracownicy szkoły byli bardzo pomocni i służyli poradą 

odnośnie pytań związanych z pobytem w mieście.  

Szkoła "English in Cyprus" organizowała również dodatkowe możliwości nauki języka oraz różne aktywności 

kulturowe, np. wycieczki. Z wielką przyjemnością uczestniczyłam w tym kursie. Była to również możliwość poznania 

ciekawych ludzi z różnych stron świata. 

Na kursie dominowała praktyczna nauka języka angielskiego. Podczas zajęć poznałam wiele nowych słów i wyrażeń 

oraz utrwaliłam posiadaną wiedzę. Zdobyłam umiejętności komunikowania się w różnie zaaranżowanych sytuacjach. 

Ćwiczyłam umiejętność wypowiadania się na różne tematy. Poprawiłam zdolność do nawiązywania nowych 

kontaktów w języku obcym. 



Codzienne uczestnictwo w kursie języka angielskiego pozwoliło podnieść kompetencje językowe i doskonalić się w 

komunikacji językowej, co sprzyjało samodzielności podczas zwiedzania wyspy oraz zawieraniu nowych znajomości. 

Podczas wyjazdu udało mi się zarówno odpocząć, poznać ciekawe zakątki Cypru, jak i poprawić biegłość językową. 

Nowe znajomości pomogą w nawiązaniu współpracy międzynarodowej, a kurs języka angielskiego poprawił nie tylko 

biegłość w języku, ale też był okazją do zapoznania się z ciekawymi ludźmi, jak i rozwiązaniami metodycznymi, które 

można wykorzystać podczas lekcji w szkole.  

 

 

 


