
 
 

Mobilność edukacyjna – szkolenie na Azorach 
 

              W sierpniu 2022 roku w ramach projektu Erasmus+ wzięliśmy udział w kursie 

“Learn English the fun way” organizowanym przez firmę “InterAct”, który odbył się w 

mieście Angra do Heroismo na wyspie Terceira na Azorach. Głównymi celami kursu było 

nauczenie się praktycznych zwrotów oraz poprawa komunikatywności w języku 

angielskim, co jest szczególnie ważne w kontekście pracy z uczniami z zagranicy. 

 

Nazwa kursu nie jest przypadkowa, ponieważ mieliśmy okazję uczyć się 

angielskiego w nieszablonowy sposób, na przykład poprzez gry integracyjne lub w trakcie 

wycieczek. Na początku kursu mieliśmy również możliwość zaprezentować naszą szkołę. 

 



Jako przykład zabawy integracyjnej możemy podać grę, w trakcie której 

podzieliliśmy się na pary, a celem było dowiedzenie się jak największej ilości informacji na 

temat drugiej osoby. Następnie informacje te trzeba było opisać w postaci rysunków, a na 

końcu należało te rysunki przedstawić w języku angielskim. Innym przykładem aktywności 

był „storytelling”, polegający na układaniu przez kolejne osoby coraz dłuższej historii. Te i 

wiele innych obecnych gier pozwoliły nie tylko poprawić nasze zdolności językowe, ale 

również uruchomiły naszą wyobraźnię oraz kreatywność, co jest szczególnie ważne w 

pracy z dziećmi posiadającymi różne formy niepełnosprawności. 

Przykładem wycieczki był spacer po mieście, w ramach którego mieliśmy okazję 

poznać miejscową kulturę, której częścią są m.in. organizowane gonitwy byków (z ang. 

bullruns). Gonitwy te organizowane są na wyspie Terceira od kilkuset lat, a w trakcie każdej 

z nich wypuszczony na ulicę byk goni prowokujących go ludzi. W roku 2022 zorganizowano 

ponad 200 takich gonitw, co jest bardzo dużą liczbą, biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary 

i niewielkie zaludnienie tej wyspy. 

   

Koordynatorką naszego kursu była Graca Coelho, która na swoim instagramowym 

profilu (@azores_by_grace_) umieszcza wiele informacji oraz zdjęć, związanych z 

koordynowanymi przez nią kursami. Wśród nich znajdują się również materiały dotyczące 

naszego kursu. Uczestnictwo w kursie „Learn English the fun way” w kreatywny sposób 

pogłębiło nasze umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a poznanie azowskiej 

kultury było dla nas niezwykłym doświadczeniem. 
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