Tytuł artykułu: Erasmus + KA1. Kurs na Malcie
Po załatwieniu dłuuuuugiej listy formalności, którymi – ku mojej nieopisanej radości –
w większości zajęła się p. Urszula Klimaszewska, będąca koordynatorem projektu – ruszyłyśmy
w drogę. Lot był z Krakowa z przesiadką w Monachium. Niemieckie lotnisko powitało nas
ciemnymi chmurami i strugami deszczu. W perspektywie jednak miałyśmy już za parę godzin
ujrzeć gorące, maltańskie słońce. I tu się nie rozczarowałyśmy! Po wyjściu z samolotu otuliły nas
ciepłe promienie, za którymi tak bardzo tęskniłyśmy w kapryśnej pogodowo Polsce.
Przedstawiciel naszej maltańskiej szkoły ETI wzorowo czekał na nas na lotnisku i odtransportował
na miejsce. Zamiast hotelu wybrałyśmy pobyt w maltańskiej rodzinie, aby jak najlepiej poznać
tamtejszą kulturę, zwyczaje i codzienny styl życia.
Naszym nowym domem na tydzień okazało się obszerne mieszkanie w kamienicy nad samym
morzem. Oprócz sympatycznej gospodyni zamieszkiwało je jeszcze dosyć bogate
przedstawicielstwo świata zwierzęcego, a mianowicie: pies, kot, chomik, papuga, kanarek, żółw
lądowy, dwa żółwie wodne i rybki. Widać maltańczycy lubią zwierzęta.

Miałyśmy również okazję poznać innych gości naszej gospodyni. Towarzystwo było iście
międzynarodowe. Przy wspólnym stole podczas posiłków spotykałyśmy się bowiem z Holenderką
Lisą, Brytyjczykiem Chrisem, Portugalczykiem Pedro, Włochem Paulo oraz Hiszpanem Adrianem.
Bardzo ciekawe doświadczenie.
Kolejnego dnia zaczynały się nasze zajęcia na kursie metodycznym z angielskiego. Szkoła ETI na
Malcie okazała się obszernym, nowoczesnym, dobrze wyposażonym budynkiem. Lekcje były
interesujące i rzetelnie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia były ciekawe,
inspirujące i pozwoliły na pogłębienie naszej wiedzy, zdobycie nowych doświadczeń i wzbogacenie
warsztatu pracy.
Jednak nie samą nauką i pracą człowiek żyje, dlatego też każdą wolną od zajęć chwilę starałyśmy
się wykorzystać na zwiedzanie wyspy. Malta jest przepięknym krajem, oferującym odwiedzającym
wiele atrakcji i niezapomnianych przeżyć. Fantastyczne zabytki, urocze zakątki i krajobrazy,
przemili ludzie i przepyszna kuchnia – wszystko to sprawia, że na pewno jeszcze tu wrócimy i
gorąco polecamy ten kraj jako kierunek wakacyjnych wypraw.
Intensywny tydzień na Malcie minął w okamgnieniu i nadszedł czas na powrót do kraju.
Wróciłyśmy jednak bogatsze o nowe doświadczenia, wiedzę, wrażenia i znajomości. Kolejny raz
potwierdziła się teza, że podróże kształcą. Uczmy się zatem języków obcych, które zdecydowanie
ułatwiają podróżowanie i ruszajmy w świat!
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