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W okresie od 02.-13.07.2018r wraz z trzema nauczycielkami z mojej szkoły uczestniczyłam w kursie języka 

angielskiego - ,,Fluency and English Language Development for Teachers'' w ramach projektu ,,Transnational 

mobility of school education staff '' - POWER SE. 

 

Celem wyjazdu było podniesienie umiejętności językowych, nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz 

poznanie historii i kultury Malty. 

 

Zajęcia odbywały się w szkole Executive Training Institute ( ETI) Malta, codziennie od poniedziałku do piątku 

w godz. od 9.00 – 14.30. 

 

Szkolenie miało formę warsztatów, a praca odbywała się w małych, międzynarodowych grupach. Nasza 

koordynatorka Agnieszka uczestniczyła w kursie metodycznym, więc została przydzielona do innej, 

zaawansowanej grupy. Natomiast ja, Małgosia i Diana znalazłyśmy się w zespole, w którym większość 

stanowiły Polki, ale była również jedna Czeszka, a w drugim tygodniu doszła koleżanka z Sardynii. 

 

Była to więc doskonała okazja do spotkań z nauczycielami z innych szkół z Polski, ale i z innych państw, 

wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy. 

 

Celem zajęć było rozwijanie umiejętności językowych, pogłębianie wiedzy w zakresie wymowy, słownictwa i 

gramatyki. Praca w grupie odbywała się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej , prezentacji 

multimedialnych, słuchankach oraz pisemnym rozwiązywaniu zadań. 

 

Mocną stroną kursu był więc sposób prowadzenia zajęć, różnorodność materiałów szkoleniowych, a także 

otwartość i życzliwość w stosunku do uczestników kursu. To stwarzało miłą, przyjazną atmosferę, sprzyjającą 

pracy i zespołowej integracji. 

 

Zajęcia w naszej grupie prowadziła rodowita Maltanka o imieniu Tanya. Każdy z chęcią uczestniczył w jej 

lekcjach, ponieważ była bardzo miłą, życzliwą, ciągle uśmiechniętą i obdarzoną talentem pedagogicznym 

osobą. Z cierpliwością wsłuchiwała się w nasze codzienne opowiadania pt. ,,Jak spędziłam wczorajszy 

dzień?'', podczas których szlifowaliśmy umiejętność wypowiadania się i słuchania. 

 

Instytut zadbał również o to, abyśmy mieli możliwość poznania Malty, jej historii, kultury i tradycji. W 

pierwszym tygodniu kursu odbyliśmy dwie zorganizowane wycieczki pod okiem przewodnika o imieniu 

Mario, mówiącym w języku angielskim. Pierwsza wycieczka odbyła się do stolicy Malty – Valletty, miasteczka 

ze specyficznym klimatem, ciekawą architekturą i pięknym nabrzeżem. Tam obejrzeliśmy też prezentację 

dotyczącą długiej i bogatej historii mieszkańców Malty, w czasie której przewinęli się Fenicjanie, Rzymianie, 

Arabowie, Hiszpanie, Francuzi i Anglicy. Nigdzie na świecie, na tak małym obszarze nie można znaleźć tylu 

unikatowych zabytków architektonicznych i archeologicznych. Następną wycieczkę odbyliśmy na drugą co 

do wielkości wyspę Malty – Gozo. Podróż promem z portu Cirkewwa na Malcie na Gozo trwała około pół 

godziny. Z Gozo mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki na Comino i Niebieską Lagunę. Warta obejrzenia była 



również Cytadela w stolicy wyspy – Viktorii oraz przepiękne widoki ze wzgórza fortyfikacji, która kiedyś była 

schronieniem dla mieszkańców w chwilach zagrożenia. 

 

Było to również piękne miejsce na zrobienie pamiątkowych zdjęć. 

 

W drugim tygodniu odwiedziliśmy najstarsze średniowieczne miasto Malty – Mdinę – Miasto Ciszy, gdzie 

mieszka 292 osoby. Mówi się, że ten kto nie odwiedził Mdiny, nie był na Malcie, a zagubić się w labiryncie 

wąskich, urokliwych uliczek to sama przyjemność. W kawiarni Fontanella, na tarasie z przepięknym widokiem 

można było skosztować słodkie i puszyste ciasta o różnych smakach i wypić pyszną kawę. 

 

Czas na Malcie upływał bardzo szybko. Każdego dnia po zajęciach, mieliśmy dobrze zorganizowane 

popołudnia. 

 

Oprócz podziwiania pięknych plaż i kryształowo czystego morza, odwiedziliśmy jeszcze Sliemę, która łączy 

się niezauważalnie z St. Julian's- nowoczesnym kurortem, zobaczyliśmy przepiękną wioskę rybacką – 

Marsaxlokk, zwiedziliśmy Bugibbę- jedno z centrów turystycznych leżące nad malowniczą i skalistą Zatoką 

Św. Pawła. 

 

Zajadaliśmy się maltańskimi przysmakami. Poznanie smaków i kuchni Malty było dla nas ciekawym, 

kulinarnym doświadczeniem. 

 

Wyjazd na Maltę spełnił nasze oczekiwania i założone cele. Cenna była nauka języka angielskiego, wymiana 

doświadczeń między nauczycielami z różnych szkół i krajów, co stanowi okazję do nawiązania współpracy 

między szkołami, wymiany doświadczeń związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Wyjazd był 

świetną okazją, aby poczuć magię, poznać odmienną kulturę, historię, piękno Malty i dwujęzyczność jej 

mieszkańców. . 

 

Warto brać udział w tego rodzaju szkoleniach, korzystać z możliwości jakie daje dofinansowanie z UE. Jest to 

znakomita inicjatywa dla kadry nauczycielskiej. Oprócz wymiany doświadczeń, atutem jest przełamanie 

barier kulturowych i integracja europejska. 

 

Uważam ten wyjazd za niezwykle udany i rozwijający. Zachęcam każdego nauczyciela do skorzystania z tego 

typu szkoleń. 

 

Pomysłodawczyni i koordynatorce projektu Pani Agnieszce Pastuszce pragnę serdecznie podziękować za 

możliwość wzięcia udziału w tym projekcie i za jej ogrom pracy włożonej w jego zrealizowanie. 

 

 

 

Justyna Śpiewak 
 


