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Przed wyjazdem (przygotowanie dalsze): 
 

Spotkanie informacyjne przedszkolnego zespołu  Erasmus +. 

Wypełnienie przez Internet testu poziomującego znajomość języka 

angielskiego (przedszkolny test oraz test przesłany przez szkołę ETI z Malty). 

Wypełnienie Europassa. 

Zakup biletów, organizacja lotu. 

Zapoznanie się z  informacji na temat Malty z przygotowanym przez zespół 

przewodnikiem oraz broszurką związaną z bezpieczeństwem. 

Doskonalenie znajomości języka angielskiego 



Przed wyjazdem (przygotowanie bliższe): 
 

Wymiana „diety” na euro, 

Sprawdzenie adresu szkoły oraz akademika szkolnego.  

Zapoznanie się z planem miasta – zaznaczenie najważniejszych miejsc za pośrednictwem 

aplikacji google maps. 

Zapoznanie się z zasadami, cenami transportu komunikacji publicznej na Malcie. 

Sprawdzenie położenia szkoły, informacje i opinie o szkole. 



•Kurs językowy oraz metodyczny odbyłyśmy w terminie 28/10/2019 - 09/11/2019  
 
•Kurs odbył się w malowniczej miejscowości ST Julians.  
 

•Zakwaterowanie otrzymałyśmy w akademiku (hotelu) uczelni ETI. 



•Pierwszego dnia uczelnia zorganizowała informacyjne spotkanie podczas którego 
otrzymaliśmy podręczniki do nauki języka wraz z teczka na notatki. Poznaliśmy 
nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz współuczestników kursu. 

•Zajęcia odbywały się w grupach liczących ok 8 osób co umożliwiło podczas zajęć 
nawiązanie kontaktu z każdym poznanym przez mnie nauczycielem. 
 

• Aby uniknąć  pokusy porozumiewania się w języku ojczystym, uczelnia zadbała o 
to, aby klasy były międzynarodowe a uczestnicy rozmawiali ze sobą jedynie w j. 
angielskim. 



for Educational”  było rowijanie umiejętności komunikcyjnych.  
Sama formuła nauczania sprzyjała rowijanie umiejętności komunikacji. 
Nauczyciel stopniowo włączał podczas zajęć nowe pojęcia, utrwalał to co udało 
się opracować, oraz był elastyczny na zainteresowania „studentów”.  
 
•Kurs metodyczny w którym uczestniczyła p. Kasia miał za zadanie zapoznanie 
nauczycieli z ciekawymi innowacyjnymi metodami pracy z dziećmi. Również 
ze sposobem wykorzystania gier i zabaw interaktywnych (aplikacji itp.) 
 
 
 
 
 
 



Podczas wyjazdu miałyśmy okazję poznać nauczycieli z innych szkół (Francji, 
Niemiec, Węgier, Słoweni).  
 
Po powrocie do Polski dzięki zdobytym kontaktom p. Jola wspólnie z 
nauczycielkami z Francji przeprowadziła projekty na platformie eTwinning 
 
 

https://etwinning.pl/
https://etwinning.pl/


Zajęcia odbywały się w blokach 1,5 godzinnych.  
Aby urozmaicić zajęcia nauczycielka organizowała gry i Quizy językowe.  
Kolejne bloki polegały na pracy z tekstem podczas których utrwalaliśmy 
zasady gramatyki.  
Na koniec słuchałyśmy ciekawych audycji lub oglądałyśmy fragmenty filmów 
na podstawie których prowadziłyśmy rozmowy. 



W ramach kursu zorganizowano bezpłatna wycięczke z przewodnikiem  
do Vallettay- stolicy Malty. 

 
 









Poza nauką w weekend miałyśmy możliwość skorzystania z płatnej wycieczki 
zorganizowanej przez szkołę  na malowniczą Sycylię. 

Do samej Sycylii dopłynęłyśmy promem, a na miejscu czekał na nas autokar z 
przewodnikiem.  







Wulkan Etna 



Wycieczka promem na Wyspę Gozo- tzw. Błękitne okno na świat 





Mdina - dawna stolica Malty 



 Medina to również miasto gdzie przybywają fani serialu „Gra o Tron”.  
To tutaj  kręcono 
jedne z kluczowych scen.  



Kultura chrześcijańska na Malcie -  Konkatedra świętego Jana w Valletcie  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Valletta


Starożytne zabytki - Świątynie Tarxien: megalityczne pozostałości w centrum miasta. 
Świątynie w Tarxien są jednymi z najstarszych budowli wzniesionych przez człowieka 

(oczywiście z tych zachowanych). Kompleks składał się z kilku budowli, które powstały pod 
koniec IV tysiąclecia p.n.e. 



Maltańskie przysmaki 

•Najbardziej znaną, na wskroś tradycyjną maltańską 
• potrawą jest… królik.  
•W restauracjach znajdziecie go pod nazwą fenek 
 

•Bardzo popularną i często spotykaną potrawą 
• na wyspie jest też połączenie kuchni włoskiej  
•z maltańską – spaghetti z króliczym mięsem. 
 

•Kinnie  - maltańska wersja bardzo słodkiego  
•napoju produkowanego na wzór coca coli. 
 
•Malta to również raj dla miłośników owoców 
morza. 
• Tradycyjną zupą jest Aljotta-zupa rybna 
• na bazie pomidorów, mięty i ryby o twardym i 
białym mięsie. Gęsta i syta. 







Trzy Miasta (lub Trójmiasto, ang. Three Cities) to potoczne określenie leżącego 
po południowej stronie Wielkiego Portu (malt. Il-Port il-Kbir, ang. Grand 
Harbour) zespołu trzech miast: Birgu, Cospicua oraz Senglea. 
 
Ciekawostką jest to, że do Tree Cities można dostać się  nietypową taksówką – 
jaką są łodzie.  







 
 
 
 

•Przełamanie bariery komunikacyjnej, 

•Rozwój kompetencji językowych i chęć dalszego rozwoju umiejętności 

językowych  

•Poznanie  kultury Malty, nowych ludzi z różnych stron świata, 

•Ubogacenie procesu edukacyjnego dzięki zdobytym wiadomościom i 

umiejętnościom 

•Gotowość do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych i nie tylko 

•Zapoznanie się z systemem szkolnictwa w innych państwach. 

•Poznanie ciekawych  metod edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dziećmi 
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