
Do you speak English? – rozwijanie umiejętności językowych kadry 

ZSSChiO na Malcie 

Uczestnikami projektu "Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju" Nr 

2019-1-PL01-KA101-063161, jednego z trzech realizowanych równolegle w 2021 

roku przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, jest 

kadra – nauczyciele i pracownicy administracji. Środki pozyskane z Funduszy 

Europejskich z programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna pozwalają zwiększyć 

umiejętności językowe i społeczne oraz kompetencje cyfrowe uczestników.  

Wszyscy uczestnicy tego projektu (14 osób) zostali podzieleni na cztery grupy 

wyjazdowe. Zgodnie z założeniami projektu wezmą oni udział w kursie językowym, 

kursie specjalistycznym lub job shadowing na Malcie lub w Niemczech. 

Pierwsza grupa (trzy nauczycielki oraz pracownik administracji) wzięła udział 

w mobilności związanej z pogłębianiem znajomości języka angielskiego na Malcie. 

Nauka odbywała się w szkole językowej Sprachcaffe w mieszanych grupach 

z osobami z całego świata. Równolegle do zajęć realizowany był program 

kulturowy, czyli poznawanie historii, kultury, zwyczajów i zabytków wyspy (Mdiny, 

Valletty i innych miejsc). Wyjazd był także okazją do smakowania 

śródziemnomorskich surowców i potraw, co w ZSSChiO stało się już tradycją. 

ZSSChiO jako szkoła promująca zdrowie kładzie nacisk na zdrowe odżywianie i styl 

życia, a śródziemnomorska kuchnia i dieta to podstawa jednej z realizowanych 

innowacji pedagogicznych skierowanych do uczniów kierunku technik żywienia 

i usług gastronomicznych. 

Po powrocie z mobilności uczestniczki wypełnią raporty i opracują rezultaty 

projektu w różnej formie w postaci materiałów przydatnych podczas pracy 



z uczniami. Wykorzystując nowo poznane techniki i programy zamieszczą je 

w projekcie eTwinning utworzonym w celu upowszechniania rezultatów projektu. 

Projekt "Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju" jest jednym z trzech 

realizowanych obecnie równocześnie przez ZSSChiO w ramach programu 

Erasmus+: 

- 2019-1-PL01-KA102-062300 – projekt dla uczniów ZSSChiO (sektor Kształcenie i 

szkolenia zawodowe) 

- 2020-1-PL01-KA102-081059 – projekt dla uczniów i kadry ZSSChiO (sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe) 

- 2019-1-PL01-KA101-063161 – projekt dla kadry ZSSChiO (sektor Edukacja 

szkolna) 

Dzięki ww. projektom w latach 2021-2022 podniesione zostaną kompetencje 

zawodowe, językowe i społeczne 76 uczniów oraz 27 nauczycieli ZSSChiO. 

Całkowity budżet projektów to ok. 300 tysięcy euro. 

 

Zapraszamy do stałego śledzenia Facebooka szkoły, gdzie znajdują się m.in. 

bieżące informacje dotyczące realizowanych projektów:  Zespół Szkół 

Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | Facebook  

oraz do zapoznania się z refleksjami uczestniczek: 

 

„Nauka języka angielskiego na kursie językowym za granicą to właśnie to, o czym 

marzyłyśmy i czego miałyśmy okazję zasmakować. Super sprawa i chyba najlepsza 

forma pogłębienia swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 



Nauka w małych grupach, towarzystwo samych obcokrajowców z różnych stron 

świata, komunikowanie się z uczestnikami kursu a także nauczyciel posługujący się 

tylko językiem angielskim – było nie lada wyzwaniem. Wszystko to pozwoliło nam 

rozszerzyć nasze umiejętności z konwersacji a także poznać ciekawych ludzi. 

Dodatkowymi atrakcjami wyjazdu była możliwość zwiedzania urokliwej Malty 

podczas zorganizowanych wycieczek. Najciekawszymi z nich było zwiedzanie 

średniowiecznej stolicy- Mdiny oraz obecnej- Valletty i całodniowy rejs 

katamaranem. Dodatkowymi atrakcjami były wieczorne wyjścia na kolacje do 

restauracji z lokalną kuchnią. Wyjazd dostarczył nam niezapomnianych wrażeń 

i potwierdził, że taka forma nauki to idealny sposób na rozszerzenie kompetencji 

językowych i poznanie historii kultury innych krajów.” 

 

 „W dniach 28.06.2021 – 09.07.2021r., wraz z nauczycielkami ZSSChiO 

w Jarosławiu, miałam okazję wziąć udział w kursie języka angielskiego na Malcie. 

Wyjazd ten był z jednej strony fantastyczną przygodą, z drugiej zaś ciekawym 

i cennym doświadczeniem.  

Oprócz zwiedzania i delektowania się pięknymi widokami Malty, nasz czas 

zdominowały lekcje języka angielskiego. Były to niebywale interesujące dwa  

tygodnie spędzone w szkole Sprachcaffe.  

Kurs w bardzo dużym stopniu spełnił moje oczekiwania. Obejmował40 godzin 

różnych aktywności językowych ze szczególnym naciskiem na konwersacje. 

Codziennie doskonaliłam wymowę, poznawałam nowe słownictwo i zasady 

gramatyczne. Zajęcia w szkole językowej były bardzo dobrze przygotowane 

i odbywały się w małej grupie, w skład której wchodziły  osoby z różnych zakątków 
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na potrzeby kursantów nauczyciele, wspaniała atmosfera na lekcjach, atrakcyjne 

ale i intensywne zajęcia, pozwoliły mi przełamać barierę językową i zacząć mówić 

po angielsku z coraz większą swobodą.  

Oprócz zajęć, dodatkowym atutem wyjazdu była możliwość zwiedzania wyspy. 

Dzięki wycieczkom krajoznawczym zobaczyłam wiele wspaniałych miejsc, 

poznałam ciekawych ludzi oraz kulturę i tradycję Malty. Kurs dał mi również 

możliwość kontaktu z ludźmi z całego świata i poznania ich kultury. Konieczność 

radzenia sobie w codziennych sytuacjach w kraju anglojęzycznym i kontakt 

z mieszkańcami wyspy, innymi uczestnikami kursu oraz turystami, nie tylko 

weryfikował umiejętności językowe ale świetnie motywował do dalszej nauki. 

Kurs i pobyt na Malcie okazał się niesamowitym doświadczeniem. Organizacja 

zajęć i sam pobyt na wyspie znacząco wpłynęły na moją umiejętność i pewność 

posługiwania się językiem angielskim. Udział w kursie za granicą to niezawodna 

forma nauki języka angielskiego, a moim przypadku przede wszystkim przełamania 

bariery mówienia w obcym języku i pokazania samej sobie, że warto doskonalić te 

umiejętności.  

Tego rodzaju forma doskonalenia jest w mojej opinii niezwykle cenna. Na ten 

moment, umiejętności językowe zdobyte na kursie, mam nadzieję wykorzystać 

w swojej pracy zawodowej. Zamierzam również  kontynuować naukę języka 

angielskiego i mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się skorzystać z kolejnej takiej 

formy szkolenia organizowanej w ramach programu Erasmus+. 

Rekomenduję wszystkim, którzy pragną połączyć intensywną i efektywną naukę 

języka angielskiego z aktywnym wypoczynkiem, uczestnictwo w tym niezwykłym 

przedsięwzięciu. Dziękuję Pani Dyrektor i Koordynatorowi projektu, bez których 

mój wyjazd nie byłby możliwy.” 


