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Na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku 

uczestniczyłam w kursie w ramach 

programu ERASMUS+. Mój General 

English Course trwał 14 dni i odbywał  się  

w szkole Sprachcaffe  w St. Julians, na 

Malcie.  

 

Szkoła Sprachcaffe znajduje się  

w historycznym kampusie w pobliżu 

tętniącego życiem miasta St. Julians. 

Mieści się w nim nie tylko szkoła 

językowa, ale także hotel, duży basen, 

restauracja, co stwarza przyjemną 

atmosferę do nauki angielskiego  

i odpoczynku po zajęciach. Zajęcia 

językowe odbywały się każdego dnia od  

8 rano do południa. Po południu 

restauracja szkolnego hotelu serwowała dobry obiad, a potem był już czas 

wyłącznie na eksplorowanie pięknych miejsc na wyspie, poznawanie kultury 

i zawiązywanie nowych znajomości. 

 

Podczas kursu poznałam fantastycznych ludzi w różnych krajów (m.in. z 

Niemiec, Japonii, Włoch i Czech). Niesamowitym doświadczeniem jest 

poznanie tak dużej grupy nowych osób innych narodowości w tak krótkim 

czasie. Komunikacja w języku angielskim nie była prostym zadaniem, biorąc 

pod uwagę, że każdy mówił ze specyficznym dla siebie akcentem. 

 

 

 



 

 

 

 

Wyjazd w ramach Erasmus+ nauczył mnie, że nie warto się bać mówić  

w obcym języku nawet jak robisz to nie idealnie, bo na Malcie nikt nie 

mówi idealnie po angielsku😊 Najcenniejsze dla mnie było to, że nauka 

trwała cały czas, w każdej codziennej sytuacji, od zapoznania z sąsiadkami 

i wspólnego ustalenia, że drzwi do wspólnej łazienki są zepsute, 

zamówienia posiłków i dyskusji o tym, że to nie jest to zamówienie, udziału 

w ulicznym kursie 

salsy i  wspólnym 

śpiewie z muzykiem  

z Anglii piosenki „Przez 

twe oczy zielone”, po 

dociekliwe 

dopytywanie obsługi  

w sklepie z pamiątkami 

gdzie właściwie są w 

Mdinie, miejsca ze scen 

z  serialu „Gra o tron”.  

Erasmus + to 

niesamowite przygody. 

Zagubienie się  

z nowymi przyjaciółmi 

z Niemiec podczas  

poszukiwań wioski 

Popeye Village, prawie 

godzinny marsz w strasznym upałe, po dziwnym, bezludnym i suchym 

polu, wyglądającym jak pustynia, by na koniec dowiedzieć się, że szliśmy 

terenem czyjegoś gospodarstwa rolnego i na końcu drogi przed nami jest 

zamknięta brama. Przeskakiwanie przez nią warte było jednak zobacznych 



 

 

 

 

po drodze widoków. Ostatczenie dotarliśmy do celu, wioski, która jest  

parkiem rozrywki na Malcie. 

Park zbudowano w w 1979 

roku  na potrzeby filmu 

Popeye. Droga powrotna 

zajęła nam tylko 20 minut 

autobusem … 

Dzięki udziałowi w 

programie Erasmus +  

rozwinęłam swoje 

kompetencje językowe, komunikacyjne, społeczne, zawodowe  

i organizacyjne. Dodatkowo zdobyłam dużo nowych umiejętności, 

poznałam metody i techniki przydatne mi w mojej codziennej pracy, 

nabyłam pewności siebie i przeknania, że naprawdę można  

z powodzneiam działać na obszarze całej Europy a nawet całego świata…. 

i wyzbyć się wszelkich lęków. 

 


