
Wyjazd na Maltę 

W dniach 22.05.22 – 04.06.22 w ramach programu ERASMUS+ grupa nauczycieli

uczestniczyła  w  dwutygodniowym  kursie  języka  angielskiego  pt.  „Fluency  and

English  Language  Development  for  Educators”  realizując  szkolny  projekt  pt.

„Współczesny  nauczyciel  –  w  poszukiwaniu  innowacyjnych  rozwiązań

edukacyjnych”.  Organizatorem  kursu  był  Executive  Training  Institute  (ETI)  na

Malcie, w mieście St. Julian’s.

Zajęcia w szkole, w dobrze klimatyzowanym budynku, odbywały się w godzinach

9.00-14.30  i  były  podzielone  na  trzy  części.  Naszym lektorem była  Pani  Moira,

rodowita  Maltanka.    W pierwszym  tygodniu  nasza  grupa  składała  się  z  Polek

i Czeszek. W drugim tygodniu naszą grupę stanowiły Polki, Łotewki i Francuz. 

W całej szkole na przerwach dało się słyszeć różne języki, jednak wszyscy staraliśmy

się komunikować między sobą w języku angielskim.



Jako  szczęśliwi  posiadacze  Certyfikatu  ukończenia  kursu  języka  angielskiego

jesteśmy  bardzo  zadowoleni  ze  zdobytej  wiedzy  i  poszerzenia  umiejętności

komunikacyjnych.  W  ciągu  dwóch  tygodni  nauki  poznaliśmy  wiele  zwrotów,

idiomów, słówek, przysłów i wyrażeń potocznych, które przekazać może tylko native

speaker.  Nauczyciel wskazał nam różnice między językiem angielskim używanym

w Wielkiej  Brytanii  a tym w Ameryce.  Podczas zajęć musieliśmy wykorzystywać

poznane  zwroty  w  zdaniach,  dialogach,  czy  wypowiedziach.  Podejmowaliśmy

rozmowę na różne tematy ćwicząc wymowę, gramatykę i słownictwo. Dzięki temu

dowiedzieliśmy się na przykład jak wygląda system edukacji na Malcie.

Nie  samą  nauką  człowiek  żyje.  W ramach  programu  kulturowego  w  pierwszym

tygodniu zostały zorganizowane trzy wycieczki: do obecnej stolicy Malty – Valletty

i dawnej stolicy – Mdiny oraz na wyspę Gozo.  Valletta – położona na półwyspie

pomiędzy  dwiema  zatokami  –  jest  najmniejszą  stolicą  w  Unii  Europejskiej,  lecz

z największym  zagęszczeniem  zabytków.  Z  kolei  Mdina  jest  średniowiecznym

miastem położonym w centralnej części wyspy na wzgórzu, dodatkowo otoczona jest

fosą i murami obronnymi. Nazywana jest miastem ciszy, bo zamieszkują ją tylko 292



osoby. Wyspa Gozo to druga co do wielkości wyspa Malty. Na malowniczy krajobraz

Gozo  składają  się  dziewicze,  surowe  wybrzeża,  niewielkie  wioski  oraz  górujące

w ich sercach barokowe kościoły oraz ekologiczne gospodarstwa. 

Dzięki udziałowi w kursie w szkole ETI przełamaliśmy barierę językową, nabyliśmy

większej  swobody i  pewności  siebie  w komunikowaniu się  w języku angielskim.

Pobyt  na  Malcie  umożliwił  nam  sprawdzenie  swoich  umiejętności  językowych

w praktyce  oraz  rozwinięcie  umiejętności  czytania  i  słuchania.  Poznaliśmy

nowoczesne  metody  nauczania,  aplikacje  internetowe,  ciekawe  ćwiczenia  do

wykorzystania  na  zajęciach  z  uczniami.  Otrzymaliśmy  również  adresy  stron

internetowych do wykorzystania w samodzielnej nauce języka angielskiego.  Mamy

nadzieję,  że  ta  nasza  pierwsza  przygoda  z  nauką  języka  angielskiego  na

zagranicznym kursie nie będzie ostatnią. 


