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W dniach 30.04.2022-14.05.2025 r. wraz z koleżankami z pracy byłam na kursie 

językowym na Malcie w ramach realizacji projektu Wesoły pędzelek w świecie metody 

projektów. Przed wylotem  wypełniłam online test z języka angielskiego, który pomógł w 

określeniu mojego poziomu i właściwego przydziału do grupy.  

30 kwietnia 2022 r wylądowałyśmy na lotnisku na Malcie, skąd zostałyśmy odebrane 

przez pracowników szkoły i przewiezione do akademika w centrum St. Julian’s . Akademik 

mieścił się w tym samym budynku co szkoła. Mieszkałyśmy w jednoosobowych pokojach. 

Podczas wyjazdu uczyłyśmy się  w szkole językowej ETI , gdzie uczęszczałyśmy na 

intensywny kurs języka angielskiego, który odbywał się od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 9.00-14.00 Zostałam zakwalifikowana do grupy o poziomie średnio 

zaawansowanym, gdzie trafiłam do 9 osobowej grupy, składającej się z Szwajcara, Litwinki, 

Słowaków oraz Polaków. Podczas pierwszych zajęć rozdano nam do wypełnienia ankiety i 

otrzymałyśmy foldery o szkole. Na zajęciach codziennie  otrzymywałam materiały do nauki  

języka angielskiego, które wykorzystywaliśmy podczas kursu.  W grupie panowała miła 

atmosfera, a materiały były dostosowane do poziomu uczestników kursu. Wykonywaliśmy 

dużo ćwiczeń z gramatyki, wzbogacaliśmy słownictwo, ćwiczyliśmy słuchanie i czytanie, 

rozwiązywaliśmy rebusy przy tablicach interaktywnych. Nauczyciel przygotowywał  zadania 

integracyjne, które pozwalały nam utrwalić poznawane słownictwo, a także zachęcał nas do 

rozmów z innymi uczestnikami kursu. Praca odbywała się w grupach z podziałem na różne 

narodowości. 

W czasie wolnym od zajęć codziennie zwiedzałyśmy  Maltę. Autobusem można dotrzeć 

w każdy zakątek Malty. Codziennie po zajęciach jechałyśmy w inne miejsce i tak udało nam 

się popołudniami zwiedzieć wiele ciekawych miejsc na Malcie tj stolica malty Valletta a w niej  

Górne ogrody Barraka. Kolejnego dnia udałyśmy się do Klify Dingli najwyższy punkt na 

wyspie z kaplicą. Tego samego dnia udałyśmy się do Blue Grotto (Błękitna Grota) to system 

podziemnych korytarzy tuż nad taflą morza, gdzie skorzystałyśmy ze  spływu łodzią skąd 

mogłyśmy podziwiać  podziemne jaskinie o wysokości 18 metrów i 9 metrów, z kolorowymi 

alabastrowymi stalaktytami i stalagmitam. 

W weekend skorzystałyśmy z wycieczek, które oferowała  szkoła. W sobotę 

popłynęłyśmy promem na maltańską wyspę Gozo znzną z neolitycznych świątyń, 

średniowiecznej cytadeli, plaż nurkowania i barokowej katedry. W drodze powrotnej 

zatrzymaliśmy się na Comino trzeciej co do wielkości i najmniejszej zamieszkanej wyspie 

archipelagu Wysp Maltańskich, położonej pomiędzy Maltą a Gozo. Na wyspie kąpałyśmy się 

w  jednej z głównych atrakcji turystycznych Malty – Blue Lagoon. 

W dniu 14.05.2022 wróciłyśmy do Polski. 

Dzięki udziałowi w projekcie przełamałam barierę językową, rozwinęłam umiejętności 

czytania i słuchania.  

Kurs językowy był dla mnie ciekawym doświadczeniem,  zachęcił mnie do dalszej 

nauki języka angielskiego, ponieważ ułatwia mi podróżowanie oraz komunikowanie się z 

ludźmi na całym świecie. 

A.O. 

 

 


