Kurs językowy – angielski ogólny – Malta 2016.
Erasmus+ Akcji KA1 – Mobilność Kadry Edukacji
Szkolnej – Edukacja Szkolna
W terminie 15-26.08.2016 r. brałem udział w dwutygodniowym
kursie językowym prowadzonym przez szkołę EUROPEAN
SCHOOL OF ENGLISSH na Malcie w mieście St. Julians.
Współczesna Malta jest krajem rozwiniętym o bardzo wysokim
wskaźniku rozwoju społecznego, dobrej jakości życia (w rankingu
plasuje się pomiędzy Niemcami, Słowenią a Wielką Brytanią)
i wysokim wskaźniku zadowolenia z życia (14 miejsce na świecie). Jest
członkiem Unii Europejskiej oraz kilkunastu organizacji
międzynarodowych, w tym ONZ, OBWE i Wspólnoty Narodów.
Obowiązującą walutą jest euro. Językami urzędowymi są maltański
i angielski. Malta leży w strefie klimatu subtropikalnego typu
śródziemnomorskiego, z krótkimi, bardzo łagodnymi zimami,
ośmiomiesięcznym okresem z letnimi temperaturami oraz 300 dniami
słonecznymi rocznie.
Pobyt w tak ciekawym miejscu jak St. Julians umożliwił mi
doskonalenie zawodowe. Miejscowość ta znana jest nie tylko z nauki i
doskonalenia języka, ale również z turystyki i rozrywki. Pobyt w tym
miejscu był częścią programu Erasmus + K1 Zagraniczna
Mobilność Kadry Edukacji Szkoły, w ramach którego kilkoro
nauczycieli naszej szkoły, w różnych terminach poszerzało swoje
kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe.
Zajęcia odbywały się 5 dni w tygodniu. Moja grupa składała się z 10
osób: z Arabii Saudyjskiej, Ukrainy, Białorusi ,Turcji, Korei, Japonii
w ostatni tygodniu dołączyła osoba z Brazylii. Podczas zajęć miałem
okazję przedstawić region, z którego pochodzę, swoją szkołę, w
której pracuję oraz uczestników projektu. Zajęcia były prowadzone
wg programu z uwzględnieniem czytania, pisania, słuchania,
konwersacji i gramatyki. Szkoła EUROPEAN SCHOOL OF
ENGLISH posiada duże zaplecze metodyczne i realizuje wiele kursów
językowych nie tylko dla nauczycieli , ale również dla młodzieży i
osób dorosłych. Celem wyjazdu do szkoły językowej na Malcie było

rozwinięcie kompetencji językowych, wykorzystanie technologii
komunikacyjno-informacyjnej oraz poznanie kultury i obyczajów .
Nauka języka nie ograniczała się do murów szkolnych. W wolnym
czasie uczestniczyliśmy w wycieczce na wyspę Gozo, Blue Lagoon.
Codzienne wizyty w mieści pozwoliły zapoznać się nam z kulturą,
jedzeniem oraz zabytkami Malty. Zwiedziliśmy stolicę MaltyValettę. Wizyty w mieście, robienie zakupów oraz spożywanie
posiłków były podstawą do szlifowania języka angielskiego w
praktyce.
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