
Moje Maltańskie szkolenie. 

 

W dniach od 28/10/2019 - 09/11/2019 r. brałam udział w mobilności na 

Malcie. Celem wyjazdu było rozwijanie umiejętności językowych. Kurs odbywał 

się w malowniczej miejscowości ST Julians. Zakwaterowanie otrzymałam w 

akademiku (hotelu) uczelni ETI. Szkoła oferowała wiele ciekawych zajęć 

przystosowanych bezpośrednio do umiejętności nauczycieli. 

 

Tuż przez wyjazdem otrzymałam od uczelni email z testem poziomującym 

moje umiejętności językowe, co uważam za bardzo duży plus dla szkoły.  

Tym sposobem na zajęciach każdy z uczestników nie czuł się skrępowany 

umiejętnościami innych, poziom był bardzo wyrównany. 

Pierwszego dnia uczelnia zorganizowała spotkanie informacyjne, podczas 

którego otrzymaliśmy podręczniki do nauki języka wraz z teczką na notatki.  

Poznaliśmy nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz współuczestników kursu. 

Zajęcia odbywały się w grupach liczących ok. 8 osób, co umożliwiło mi podczas 

zajęć nawiązanie kontaktu z każdym poznanym przez mnie nauczycielem. 

 

Pomimo, że do poszczególnej grupy był przydzielany jeden nauczyciel 

(opiekun) to zajęcia były różnorodne. W szczególności skupialiśmy się na 

komunikowaniu się ze sobą. Tematyka zajęć była dostosowana do możliwości 

uczestników. Aby uniknąć pokusy porozumiewania się w języku ojczystym, 

uczelnia zadbała o to, aby klasy były międzynarodowe, a uczestnicy rozmawiali 

ze sobą jedynie w języku angielskim.  

 

Głównym założeniem kursu ”Fluency and English Language 

Development for Educational”  było rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 

Sama formuła nauczania bardzo mi odpowiadała. Nauczyciel stopniowo włączał 

podczas zajęć nowe pojęcia, utrwalał to, co udało się wypracować wcześniej oraz 

był elastyczny na zainteresowania „studentów”. Nauczycielka prowadziła zajęcia 

w blokach 1,5 godzinnych. Urozmaicała zajęcia  organizując gry i quizy 

językowe.  

 

Podczas wyjazdu miałam okazję poznać nauczycieli z innych krajów: 

Francji, Niemiec, Węgier, Słowenii, dzięki czemu miałam możliwość poznania 

systemu edukacji funkcjonujących w tych krajach. 



Inne zajęcia polegały na pracy z tekstem, podczas których utrwalaliśmy zasady 

gramatyki. Na koniec słuchałyśmy ciekawych audycji lub oglądałyśmy fragmenty 

filmów, na podstawie których prowadziłyśmy rozmowy. 

 

Z uwagi na to, że szkoła położona była w miejscu  bardzo dobrze 

skomunikowanym, bez trudności mogłam w czasie wolnym od nauki, wybrać się  

w wiele ciekawych miejsc na wyspie.  

Poza nauką, w weekend, miałam możliwość skorzystania z wycieczki jaką 

organizowała szkoła. Zwiedziłam malowniczą Sycylię, gdzie również 

doskonaliłam swoje umiejętności językowe.  Uczelnia zorganizowała  także 

wycieczkę do Valletty- stolicy Malty. 

 

Mobilność dała mi wiele możliwości. Wraz z poznanymi na kursie nauczycielami, 

po powrocie do Polski, prowadziłam projekt na platformie eTwinning. 

Osobiście uważam, że poziom nauczania w szkole ETI był na bardzo wysokim 

poziomie. Kurs w dużym stopniu podniósł moje umiejętności językowe, a przede 

wszystkim miałam możliwość podejmowania konwersacji z innymi studentami. 

 

Wyjazd na Maltę uważam za bardzo udany.  

 

 

J.W. 

 


