
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MOBILNOŚCI  

W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+  

W SZKOLE JĘZYKOWEJ NA MALCIE 

 

W dniach 13– 24 września 2021 roku, dzięki 

projektowi realizowanemu w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku – Power „Szkoła 

Szczęśliwych uczniów” uczestniczyłem w szkoleniu 

językowym w szkole Easy School of Languages w stolicy 

Malty – Valletcie. 

Celem udziału w projekcie było podniesienie 

kompetencji językowych w zakresie posługiwania się 

językiem angielskim. 

Zajęcia w szkole językowej odbywały się od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:30. Prowadzone były przez native speakera  

a więc toczyły się w całości po angielsku. Moim nauczycielem był anglik, który od kilku lat 

mieszka na Malcie. Dzięki jego wiedzy o mieście i całym kraju udało mi się poznać kilka 

maltańskich zwyczajów, dowiedzieć się o sposobie życia mieszkańców wyspy a także poznać 

wszystkie miejsca, które warto odwiedzić w trakcie dwutygodniowego pobytu. 

Grupa, której byłem członkiem w czasie 

zajęć, była w całości złożona z nauczycieli z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku, w którym 

na co dzień pracuje. Zajęcia były więc wyjątkową 

okazją do poznania współpracowników w zupełnie 

innych, niż szkolne, warunkach. Dzięki temu,  

że grupa była mi znana, łatwiej było w bezpiecznym 

środowisku na nowo siąść do ławki i z codziennej roli 

nauczyciela, zamienić się w ucznia. Jako, że angielski 

jest na Malcie jednym z języków urzędowych, szkoła 

nie była jedynym miejscem wykorzystywania języka 

angielskiego.  

Codzienne zajęcia rozpoczynała krótka rozmowa. Czasem dotyczyła ona zainteresowań 

uczestników, innym razem polskich zwyczajów, a czasem sposobu w jaki spędziliśmy 



poprzednie popołudnie. Panowała miła i przyjazna atmosfera, a nasz lektor pozostawiał dużą 

swobodę w zadawaniu pytań i prowadzeniu konwersacji, oczywiście wyłącznie w języku 

angielskim. 

Popołudnia spędzaliśmy przechadzając się uliczkami Valetty, poznaliśmy zabytki, 

najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca wyspy, a w weekendy dysponując 

większą ilością wolnego czasu odwiedziliśmy też Gozo, Comino, Marsaxlokk, czy Mdinę. 

Malta jest wyspą z charakterystyczną architekturą, w zasadzie wszystkie budowle zostały 

wzniesione  

z wykorzystaniem żółtego piaskowca, a budynki mieszkalne dla kontrastu posiadają kolorowe 

drzwi i kolorowe drewniane balkony. 

Rośliny na Malcie nie doświadczają 

łatwych warunków. Gorące promienie słońca  

i niedobór wody sprawiają, że nieliczne rośliny są 

w stanie przystosować się i przetrwać. Najbardziej 

charakterystyczna dla maltańskiego krajobrazu 

wydaje się być opuncja figowa, rodzaj kaktusa. Jej 

owoc ma owalny lub jajowaty kształt i może mieć 

czerwoną, żółtą, pomarańczową lub zieloną 

barwę. Nie można ich jednak zrywać gołymi 

rękami, gdyż owoce pokryte są masą małych, 

kłujących igiełek. Z owoców tych wykonuje się 

dżemy, soki i nalewki. Podobno bardzo trudno te 

igły usunąć gdy zerwie się taki owoc nie będąc do 

tego odpowiednio przygotowanym. 

 

 

 

 

 

 

 



To co chyba najbardziej pozostaje w pamięci po odwiedzeniu Malty to nietypowa 

roślinność i wysoka temperatura. Gorące promienie słońca towarzyszyły nam każdego dnia  

a i wieczorami temperatura spadała jedynie o kilka stopni. W porównaniu do znanych w Polsce 

temperatur… w zasadzie nie ma czego porównywać. Piękne piaszczyste i kamieniste plaże, 

Błękitna Laguna, wycieczka szybką motorówką na Comino również na długo pozostaną  

w mojej pamięci.  

 

Wizyta na Malcie była dla mnie przede wszystkim szansą na rozwinięcie wiedzy  

i umiejętności językowych, mogę zdecydowanie stwierdzić, że podniosłem swój poziom 

językowy.  

Sławomir Grześ  


