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Na przełomie lipca i sierpnia 2022 miałam przyjemność uczestniczyć w kursie języka
angielskiego, który odbywał się w Sprachcaffe na Malcie. Wyjazd ten możliwy był dzięki
zakwalifikowaniu się do projektu Erasmus+.

Dzięki temu mogłam polecieć nie tylko uczyć się języka, ale też poznawać kulturę i zabytki
kraju, w którym mnie jeszcze nie było😊Ważne też dla mnie było to, że poznałam wielu fajnych
ludzi różnej narodowości, przełamałam wiele swoich barier i wielokrotnie wyszłam ze strefy
komfortu. Po raz pierwszy leciałam też samolotem. I teraz już wiem, że nie ostatni.

W czasie trwania wyjazdu stanęłam przed wieloma zadaniami. Sprachcaffe – idea – żeby
uczyć się języka przy kawie... Rozmawianie, słuchanie i pisanie w języku angielskim,
przełamywanie bariery wypowiadania się, ćwiczenie stosowania odpowiednich struktur
gramatycznych, zwiększanie poziomu znajomości kultury i zwyczajów Malty, współpraca w
zespole międzynarodowym, efektywne zarządzanie czasem – planowanie nauki, jak też czasu
wolnego. Na tym wyspiarskim państwie-mieście było wiele zabytków i miejsc, które – wraz z
innymi uczestnikami kursu – chcieliśmy zobaczyć.

Już po opuszczeniu samolotu wiedziałam, że przede mną wiele wyzwań. Zaczęło się
zepsutą rączką walizki, później – żartobliwie rzecz ujmując – bardzo wyluzowany przepisowo
kierowca busa, który wiózł nas do szkoły językowej. Kaucje, dokumenty w języku angielskim,
tabliczki w języku maltańskim, nie zawsze kompetentni, młodzi pracownicy recepcji czy bufetu,
inna kultura jazdy na drodze, ruch lewostronny... mogłabym wymieniać w nieskończoność.
Bardzo fajne wspomnienia, wiele zdjęć, rozbudzenie apetytu na dalsze podróże,
międzynarodowe znajomości, prześliczne widoki, cudownie ciepła woda Morza Śródziemnego,
wiatr we włosach w czasie rejsu motorówką i wiele innych. Nie zawsze było lekko, miło i
przyjemnie, jednak sytuacje wymagające szybkiego podejmowania decyzji czy wymyślenia planu
B dodały uroku w czasie tego wyjazdu.

Sam fakt, że nie wiem, które zdjęcia wybrać do relacji świadczy, że mam ich bardzo dużo.
Był to dla mnie cudowny czas i jestem dumna z siebie, że wysłałam zgłoszenie. I odważyłam się
polecieć. I wróciłam cała i zdrowa i każdego dnia, mniej bądź więcej, uczę się języka angielskiego.
I swobodnie wplatam pojedyncze zwroty w swoją codzienność. Zarówno w życiu zawodowym jak
i prywatnym. Polecam taki wyjazd każdemu, kto lubi wyzwania. “Carpe diem”...












