
Sprawozdanie z realizacji mobilności w ramach 

projektu „Przyszłość jest w nas” w szkole językowej 

na Malcie 
 

W dniach 13–24 września 2021 roku, w ramach projektu 

realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku - 

„Przyszłość jest w nas” Mobilność kadry szkolnej wziąłem 

udział w szkoleniu językowym organizowanym przez szkołę Easy 

School of Languages w stolicy Malty – Valletcie. 

Celem projektu było podniesienie kompetencji językowych 

nauczycieli w nim uczestniczących w zakresie posługiwania się 

językiem angielskim. Grupa, z którą uczestniczyłem w zajęciach 

składała się z nauczycieli pracujących z Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku. 

Zajęcia odbywały się od 

poniedziałku do piątku. Prowadzone 

były przez pochodzącego z Wielkiej 

Brytanii, ale mieszkającego na 

terenie Malty native speakera Dana 

i toczyły się po angielsku. Obok zajęć 

o charakterze stacjonarnym (nauka 

wymowy, gramatyka, poszerzanie 

słownictwa), Dan organizował także 

zajęcia w terenie, które były okazją 

do poznania historii miasta i całej 

wyspy, ale także do kształtowania 

umiejętności nawiązywania kontaktu 

z mieszkańcami Valletty (mówiącymi 

wyłącznie po angielsku) i radzenia sobie w obcym mieście. 

Dan poświęcił swój wolny czas, aby pokazać nam wyspę, 

opowiedzieć o jej mieszkańcach i ich zwyczajach, a także zapoznać 

nas z kulturą maltańską. 

Każdego dnia zajęcia rozpoczynała krótka rozmowa, 

tzw. small talk. Był to moment, w którym opowiadaliśmy 



nauczycielowi o nas samych, naszych zainteresowaniach, 

warunkach życia w Polsce czy o urokach i bolączkach zawodu 

nauczyciela. Odkrywaliśmy podobieństwa i różnice między nami, 

a mieszkańcami Malty czy Wielkiej Brytanii. Dan, z racji tego, że 

kilka lat wcześniej odwiedził Polskę, wypytywał nas o wiele 

zagadnień związanych z życiem w naszym kraju. Rozmowa była 

formą rozgrzewki językowej przed właściwymi zajęciami. 

Czas po zajęciach spędzałem 

spacerując po Valletcie lub okolicznych 

miastach (m.in. odwiedziłem jedno 

z miast należących do maltańskiego 

Trójmiasta). Brałem też udział 

w wycieczkach w inne rejony wyspy.  

Podczas jednego z weekendów 

uczestniczyłem w wycieczce na wyspę 

Gozo. Wyjazd został zorganizowany 

przez szkołę prowadzącą nasz kurs. 

Wycieczka ta również była okazją do 

nauki języka, gdyż osoba kierująca wycieczką i oprowadzająca po 

głównych zabytkach wyspy mówiła wyłącznie po angielsku. 

Wizyta na Malcie była dla mnie 

okazją do odświeżenia znajomości 

języka angielskiego, ale też poszerzenia 

zakresu posiadanego słownictwa. Za 

swój ogromny sukces poczytuję sobie 

wspólne wyjście z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia do Muzeum 

Archeologicznego. Podczas przechadzki 

po muzeum dyskutowaliśmy na wiele 

tematów. Podczas rozmowy nie miałem 

problemów z właściwym doborem 

słownictwa, czy ze zrozumieniem tego, 

co mówił do mnie Dan.  

Pobyt na Malcie uznaję za bardzo udany, a zdobyte w trakcie 

kursu umiejętności za niezwykle cenne. 


