Kurs Języka angielskiego – Malta 2016.
Erasmus+ Akcja KA1 – Mobilność Kadry Egukacji Szkolnej
– Edukacja szkolna
W ramach programu Erasmus+ Akcja KA1 – „Mobilność Kadry Edukacji
Szkolnej” wzięłam udział w intensywnym kursie języka angielskiego w szkole
Sprachcaffe na Malcie w miejscowości ST.Julians
Malta to niewielki kraj położony na kilku wyspach na południe od Sycylii.
Główne z nich to Malta, Gozo i Comino. Malta jest wyspą o długiej i ciekawej
historii, na której swe piętno odcisnęły różne narody. Zarówno w stolicy
(Valetta) jak i innych częściach wyspy, warto zwiedzić liczne zabytki i muzea,
m.in. średniowieczne miasta i zamki. Malta słynie z najlepszych w basenie
Morza Śródziemnego warunków do nurkowania oraz wspaniałych, nadmorskich
krajobrazów. Piękne plaże w większości są skaliste, woda krystalicznie czysta z
wysoką temperaturą są to idealne warunki do uprawiania sportów wodnych.
St. Julian's to dawna wioska rybacka, a dziś popularny kurort wakacyjny
położony w zatoce, na wschodnim wybrzeżu Malty. Wzdłuż malowniczego
nabrzeża ciągnie się promenada z licznymi restauracjami, kawiarniami i barami.
Szkoła Sprachcaffe znajduje się w Pembroke, w pobliżu malowniczego St.
Julian's. Wiele budynków w okolicy, w tym kompleks szkolny, pochodzi z epoki
kolonialnej i ma zdecydowanie brytyjski styl. Tętniący życiem St. Julian's
znajduje się zaledwie 10 minut spacerem od szkoły. Budynek szkoły pochodzi z
1930 roku a sama szkoła istnieje od 1992 roku. Jest to jeden z najpiękniejszych
budynków na całej Malcie - używany był jako siedziba wojsk brytyjskich. W
budynku szkoły znajduje się ogromny odkryty basen i piękny ogród, który
stwarza przyjemną atmosferę do nauki angielskiego i odpoczynku po zajęciach.
W ramach projektu uczestniczyłam w dwu tygodniowym kursie intensywnym
języka angielskiego, zajęcia odbywały się 5 dni w tygodniu po 6 godzin
lekcyjnych w grupie 12 osobowej absolutnie międzynarodowej. W mojej grupie
poznałam Bułgara, Estończyka, Włoszkę, Brazylijki, Ukraińca, Japonki,
Algierczyka, absolutny mix narodowościowy, bardzo interesujące były debaty
na temat zwyczajów i obyczajów panujących w różnych krajach. Zajęcia
prowadzone były przez wyśmienitą nauczycielkę Margaret, która oprócz
typowego procesu nauczania języka angielskiego dbała o wymianę poglądów
miedzy uczestnikami zajęć, każdy uczestnik odnosił się do tematu z

perspektywy swojego kraju i zwyczajów tam panujących. Prowadząca dbała o
nasze postępy językowe i dobrą przyjazną atmosferę na zajęciach. Kurs
angielskiego
zakończył
się
otrzymaniem oficjalnego certyfikatu,
potwierdzającego odbycie kursu, ale oprócz umiejętności językowych zdobyłam
ogromną wiedzę na temat rodzinnych krajów poszczególnych uczestników ich
kultury i zwyczajów, co było dla mnie ogromna wartością. Na zajęciach w
fantastycznej atmosferze poznaliśmy się i zawiązały się międzynarodowe
przyjaźnie, po lekcjach
wspólnie organizowaliśmy wyjścia. W
międzynarodowych grupach planowaliśmy i realizowaliśmy wycieczki i
zwiedzanie Malty, w zależności od chęci, liczebności grupy i pogody
wybieraliśmy różne środki lokomocji i różne formy spędzania czasu. Podczas 2
tygodniowego pobytu miałam możliwość zwiedzenia przepięknych miast:
Valetta, Medina, Sliena, Victoria, Mġarr, Bugibba, Cirkewwa. Oprócz
zwiedzania miast i zabytków miałam przyjemność podziwiać i kontemplować
przecudną naturę Malty: różnorodne wybrzeża, plaże groty, Blue Grotto, Blue
Lagoon, The Azure Window. A wieczory spędzałam w gronie , przyjaznych
ludzi z całego świata w barach, restauracjach, kasynie lub na wieczornym
spacerze promenadą.
Wspólne zajęcia i wycieczki pozwalały na wymianę poglądów doświadczeń i
informacji pomiędzy uczestnikami. Jako nauczyciela interesowały mnie systemy
edukacji w innych krajach, dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy na
temat struktur i organizacji szkolnictwa w różnych krajach świata, oraz form
prowadzenia zajęć mojego przedmiotu. Dowiedziałam się jak postrzegana jest
aktywność fizyczna w różnych kulturach, jaka aktywność, w zależności o kraju
jest preferowana, jaka jest popularna wśród młodzieży i dorosłych.

Podsumowując mój pobyt na Malcie: oprócz umiejętności językowych,
poznałam międzynarodową społeczność, ich tradycje, kulturę i zwyczaje
zawiązałam przyjaźnie i cudownie spędziłam czas w przepięknej scenerii Malty.
Polecam wszystkim taką formę doskonalenia umiejętności, poznawania ludzi i
świata.
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