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W dniach od 02.10.2022 r. do 16.10.2022 r. 
przebywałam na Malcie gdzie w okresie od 03.10.2022 r. do
14.10.2022 r. uczestniczyłam w kursie standardowym (język

angielski) w Sprachcaffe Languages Plus w St. Julians,
Pembroke, Malta.

 
Kurs obejmował 4 lekcje dziennie, w sumie 40 godzin.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach
porannych. 

 
Godziny popołudniowe jak również weekendy były do

indywidualnej dyspozycji.
Kurs prowadzony był przez doświadczoną i pełną energii

lektorkę pochodzącą z Malty-Ritę Spiteri, która podczas zajęć
główny nacisk kładła na rozumienie ze słuchu oraz

konwersacje.



Jedną z największych zalet wyjazdu było wyjście z strefy
komfortu i sprawdzenie moich umiejętności językowych

tym bardziej, że w mojej grupie byłam jedyną Polką. 
Ten fakt mi jednak nie przeszkadzał, 

a wręcz przeciwnie pozwolił na nawiązanie znajomości z
osobami m.in. z: Czech, Włoch, Chin,  Japonii, Francji,

Niemiec, Hiszpanii, Słowacji, Kuby i Węgier.
Kurs zakończył się otrzymaniem oficjalnego certyfikatu.

 
Sprachcaffe Languages Plus znajduje się w malowniczym 
St. Julian's na pięknym, historycznym kampusie. Mieści się

w nim nie tylko szkoła językowa, ale także hotel, 
w którym miałam zakwaterowanie, duży basen, piękny

ogród oraz restauracja. 
Całość tworzyło świetną międzynarodową atmosferę i

idealne warunki do nauki języka angielskiego oraz
odpoczynku po zajęciach.

Pracownicy szkoły jak i obsługa hotelu byli zawsze
sympatyczny, uśmiechnięci, życzliwi i gotowi do pomocy.



Oprócz nauki był to czas intensywnych podróży.
Malta zachwyciła mnie architekturą, magicznymi plażami,
zatoczkami, stromymi klifami i ciepłym październikowym

morzem. Mimo swojej niewielkiej powierzchni porównywalnej
do Krakowa, zaskoczyła mnie licznymi miejscami, które warto

odwiedzić. 
 

Dzięki wsparciu finansowemu, który zapewnia program Erasmus+,
w wolnym czasie od nauki w szkole, wraz  z innymi uczestnikami
kursu udało nam się zorganizować i  zwiedzić m.in.: stolice Malty

– Valette, Mdinę - dawną stolice Malty, zwaną także "cichym
miastem", wioskę Mellieha ze słynną Popeye Village, Klify Dingli,

wyspę Gozo, Comino i Blue Lagoon, Paradaise Bay oraz Blue
Grotto.

 
Uważam, że przedsięwzięcie jakim jest Erasmus+  buduje swoistą

pewność siebie, wprowadza w kompletnie inny wymiar
samodzielności i organizacji, a co najważniejsze, otwiera w

człowieku pokłady nowych, wcześniej nieznanych możliwości. To
także niezwykła przygoda i możliwość zwiedzania wspaniałych

miejsc, których na Malcie nie brakowało.



Erasmus poszerza horyzonty i pozwala spojrzeć
na świat z innej perspektywy, uczy tolerancji do

innej kultury i do drugiego człowieka. 
 

Poza tym, wyjazd zagraniczny daje możliwość
wykorzystania języka na co dzień, nie tylko w

szkole, ale również w sklepach, w autobusach czy
w restauracjach.

 
Nie ma lepszej i przyjemniejszej formy nauki

języka obcego oraz nic tak dobrze nie kształci jak
podróże. Jeśli kiedykolwiek pojawi się podobna

możliwość to na pewno, bez zastanowienia z niej
skorzystam.


