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Dnia 1 września 2017 roku ukończyłem kurs językowy        

z języka angielskiego „The Playground Classroom Language       
Teaching Methodology for Primary School” w szkole       
Executive Training Institute w St. Julians na Malcie w         
wymiarze 42 godzin przez dwa tygodnie. Kurs zakończył się         
sprawdzianem praktycznym, który zakończyłem pozytywnie i      
zdobyłem certyfikat. Ponadto byłem na wszystkich zajęciach.       
W czasie drugiego tygodnia pobytu w szkole nawiązałem        
bliższe relacje z uczestnikami kursu i prowadziłem       
konwersacje z uczestnikami kursu z innych krajów Unii        
Europejskiej. Ponadto każdego dnia rano występowaliśmy      
publicznie przed grupą i opowiadaliśmy w języku angielskim        
jak minął nam czas na Malcie w poprzednim dniu o          
zakończeniu zajęć. W drugim tygodniu odbywało się wiele        
praktycznych zajęć i każdego dnia mieliśmy warsztaty       
wykorzystujące TIK w edukacji z językiem angielskim.       
Szczególnie spodobały mi się zajęcia „Drama & Role play for          
Primary Level”. 
 

W drugim tygodniu dokonałem zmiany miejsca pobytu,       
aby jeszcze lepiej poznać zwyczaje panujące na Malcie i         
sprawdzić swoją samodzielność. Do szkoły dojeżdżałem      
autobusem Transportu Publicznego Malty lub odbywałem ok.       
40 minutowy spacer wzdłuż nabrzeża. Po zajęciach wracałem do Campusu NTSC, a w drodze powrotnej               
robiłem zakupy w różnych sklepach i samodzielnie przygotowywałem sobie obiad. Po posiłku nadal             
zwiedzałem wyspę lub spotykałem się wieczorem z grupą z kursu, z którą prowadziłem proste konwersacje w                

języku angielskim i wybrałem się na zwiedzanie Valletty, w         
której jest ponad 320 zabytków. W ostatnich dniach kursu         
miałem możliwość zobaczyć przygotowania mieszkańców     
wyspy do spotkania Malta - Anglia w ramach eliminacji do          
Mistrzostw Świata 2018 w Rosji i wybrałem się na to          
spotkanie, aby poczuć atmosferę i porównać kulturę       
kibicowania. 

Do Polski wyleciałem 2 września 2017 roku po        
samodzielnym zakupie biletu w liniach lotniczych WizzAir.       
Po dotarciu do Portu Lotniczego im.Frederyka Chopina w        
Warszawie udałem się na Dworzec Centralny, aby       
pociągiem wrócić do Poznania. 
 
 
 

Wnioski: 
Wyjazd na kurs językowy przyczynił się zdobycia wielu doświadczeń. 
● pokonałem barierę językową i nauczyłem się swobodnie komunikować, 
● zwiedziłem ciekawe zabytki Malty, 
● zobaczyłem różne muzea, 
● poznałem inną kulturę i obyczaje, 
● poznałem kuchnię Malty, potrawy i kulinarne gusta turystów z innych stron Europy. 


