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W JAROSŁAWIU 

 
To już półmetek mobilności kadry ZSSChiO w ramach programu Erasmus+ 

sektor Edukacja szkolna. Certyfikaty udziału w kursie języka angielskiego w szkole 
językowej Sprachcaffe na Malcie potwierdziły zwiększenie umiejętności 
językowych kolejnych czterech uczestniczek. 40-godzinne ćwiczenie umiejętności 
komunikacyjnych na zajęciach oraz używanie języka angielskiego w różnych 
sytuacjach w hotelu, restauracji, autobusie, czy na ulicy znacznie zwiększyły ich 
kompetencje językowe. Rezultatem przebywania i współpracy w małych 
międzynarodowych grupach jest także rozwinięcie umiejętności społecznych oraz 
poznanie kultury różnych krajów świata. Wspaniały program kulturowy pozwolił 
odkryć historię, tradycje, zwyczaje żywieniowe i potrawy typowe dla kuchni 
maltańskiej. Udział w mobilności pozwoli wykorzystać elementy języka 
angielskiego podczas lekcji oraz zajęć w pracowniach zawodowych w celu 
kształcenia kompetencji językowych uczniów na różnych przedmiotach. 

W najbliższym czasie przed uczestnikami projektu „Mobilność i kreatywność 
gwarancją rozwoju” Nr 2019-1-PL01-KA101-063161 jeszcze dwa typy mobilności – 
specjalistyczny kurs „Boost your ICT skills” na Malcie oraz job shadowing 
w niemieckiej placówce oświatowej. 

Czy warto uczestniczyć w projektach Erasmus+? Refleksje uczestniczek są 
odpowiedzią na to pytanie: 

„Szybko minęły dwa tygodnie pięknych chwil w świetnym, 
międzynarodowym towarzystwie. Wracam z bagażem nowych słówek, 
powtórzoną gramatyką i motywacją do dalszej nauki angielskiego. Na zawsze 
zapamiętam urokliwe zakątki Malty z egzotyczną przyrodą i architekturą. 
Wszystkim polecam naukę i podróżowanie z Erasmus+.” Dorota  

„Możliwość rozwijania umiejętności komunikacyjnych w małych między-
narodowych grupach; ćwiczenie języka obcego w rzeczywistych warunkach 
w różnych sytuacjach; wspaniałe nastawienie i metody pracy osób prowadzących 
zajęcia; nowe przyjaźnie z osobami z całego świata. Do tego wspaniałe klimatyczne 
miejsce, jakim jest Malta ze swoimi uroczymi wysepkami; pyszna kuchnia 
maltańska oraz ciepła lazurowa woda w morzu. Wszystko to bezcenne. Gwarancja 



spełnienia celów projektu, ale też wielka wartość dodana dla każdego uczestnika. 
Od dawna podkreślam, że Erasmus+ to ogromna szansa. Udział w pro
pozytywnie zmienia każdego uczestnika, gwarantuje rozwój i pobudza do ciągłej 
aktywności.” Agnieszka 

„Let's go Malta ! Mój pobyt na Malcie troszkę przypominał pływanie w głębokiej 
wodzie bez dużych umiejętności. Tak mogę określić naukę w szkole „
Brzmi to groźnie jednak wszystkim niezdecydowanym bardzo polecam taki sposób 
nauki języka angielskiego. Fajna atmosfera na zajęciach, uczestnicy z różnych stron 
świata sprzyjają odwadze i zwyczajnie zaczęliśmy rozmawiać. Często słyszałam
,,Wanda do you understand?”

Pobyt na Malcie oprócz nauki języka to również doskonała uczta kulinarna. 
W roli głównej królik w otoczeniu potraw śródziemnomorskich. Na pewno zdobytą 
wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.
w otoczeniu niebanalnej architektury i cudownej przyrody. W moim 
Valletta, Blue Lagoon, Mdina, Paradiso Bay...
Agnieszce za umożliwienie mi podniesienia kompetencj
i społecznych.”  Wanda  

„…12 niezapomnianych dni…
w którym nabywamy nowe wiadomości i um
w której poznajemy nowych przyjaciół, z którymi s
Dla jeszcze innych ucieczką
w życiu. Są pewnie i tacy, dla których szkoła jest ostoją, w której realizujemy swoje 
marzenia i kształtujemy kompetencje. I pewnie tak można by było wy
nieskończoność… Można zadać pytanie: „Dla kogo jest 
ucznia?, a może jednak nie, przecież mówi się „na naukę nigdy nie jest za późno”.

Wyjazd do szkoły językowej na Malcie to jedno z najpiękniejszych wydarzeń, 
które spotkały mnie w życiu. Nigdy nie pomyślałabym, że to właśnie mnie przytrafi 
się taka niezapomniana przygoda. Przez te kilkanaście dni spędzonych w gronie 
fantastycznych ludzi uświadomiłam sobie, że nauka języka, poznawanie ciekawych 
ludzi wywodzących się z różnyc
kulturowo, jak i historycznie, wymienianie się poglądami i spostrzeżeniami może 
ze sobą doskonale współgrać. Będąc na zajęciach spędzałam czas z nowo 
poznanymi przyjaciółmi z Turcji, Czech, Japonii, Niemiec cz
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lat nie miałam kontaktu z językiem angielskim to znalazłam w sobie odwagę i bez 
problemu pokonywałam bariery językowe chcąc się jak najwięcej dowiedzieć 
o swoich nowych znajomych pochodzących z różnych zakątków świata. Najbardziej 
cieszyło mnie to, iż pomimo, że mój angielski może nie był poprawny do końca 
gramatycznie to jednak większość osób mnie rozumiała, a kiedy natrafiałam na 
problemy związane z nieumiejętnością doboru odpowiednich słów, moja 
nauczycielka Rita zawsze służyła mi pomocą.  

Malta to kraj magicznych zapachów, uroczych uliczek prowadzących poprzez 
zawieszone w powietrzu balkony w kierunku błękitnego morza. Malta, to piękne 
piaskowe budowle, pałace i fortece wznoszące się nad lazurem morza. Spotkanie 
z Maltą to fantastyczna przygoda … To czas nauki nie tylko języka, to również czas 
poznawania innych kultur, historii, tradycji połączony z odrobiną relaksu na Blue 
Lagoon, to wycieczka czerwonym autobusem po najpiękniejszych, a zarazem 
najbardziej urokliwych zakątkach Malty. Dziękuję Wszystkim, którzy umożliwili mi 
przeżyć tak fantastyczną przygodę. To było 12 niezapomnianych dni…” Agnieszka 

Opracowanie: Agnieszka Siwoń 

 


