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SPRAWOZDANIE Z RALIZACJI MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+
W SZKOLE JĘZYKOWEJ NA MALCIE

W dniach 1-14. 07. 2018 r. grupa nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
nr 1 w Gdańsku kierowanym przez dyrektor Panią Iwonę Kozłowską uczestniczyła (w ramach
programu Erasmus+) w dwutygodniowym kursie językowym. Koordynatorem projektu była pani
Aleksandra Dobke. Nauczyciele podnosili swoje kompetencje z języka angielskiego w celu
wprowadzania do swojej pracy innowacyjnych
technik nauczania.
Szkolenie zostało zorganizowane przez szkołę
językową
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mieszczącą się w stolicy Malty – Valletcie.
Kurs językowy rozpoczął się godzinnym
testem klasyfikacyjnym. Na podstawie
wyników przydzielono uczestników do
poszczególnych grup odpowiadających
określonemu poziomowi językowemu.
Zajęcia w tejże szkole odbywały się od poniedziałku do piatku wyłącznie w języku angielskim.
Weekend był czasem odpoczynku i intensywnego zwiedzania niezwykle urokliwych i zabytkowych
miejsc na Malcie.
Każdy dzień nauki składał się z trzech dwugodzinnych bloków przedzielonych krótkimi przerwami
na posiłek i kawę. Pierwszy blok dotyczył gramatyki, drugi konwersacji, a trzeci był poświęcony
historycznym, kulturowy, obyczajowym i wielu innym zagadnieniom Malty oraz krajów, z których
pochodzili uczestnicy kursu. Była to niezwykle ważna część zajęć, podczas której nauczyciele
mogli wymieniać się między innymi swoim szkolnym doświadczeniem zawodowym oraz

zainspirować się doświadczeniem innych. Dodatkowo niemal każdego dnia zadawane były prace
domowe, dzięki którym utrwalano materiał poznany na lekcji.
Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, prowadzący dokładali wszelkich starań, by każda
lekcja była atrakcyjna i na wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki temu tak intensywna nauka
przebiegała w bardzo dobrej energii. Warto też podkreślić, że
organizatorzy kursu byli dużym wsparciem dla nauczycieli, chętnie
pomagali im w trudnościach, które napotykali.
Kurs językowy na Malcie to przede wszystkim intensywna praca w
obszarze płynności komunikacji oraz w podnoszeniu kompetencji
językowych. Lekcje dawały wiele możliwości rozwojowych w obu
obszarach.
Warto podkreślić, że dużym atutem kursu był także czas wolny, który
można było przeznaczyć na intensywne zwiedzanie niezwykłych
miejsc na Malcie: Błękitna Laguna, Błękitna Grota, wyspa Gozo, średniowieczne miasteczko
Mdina i wiele innych.
Podsumowując, kurs językowy na Malcie
okazał się być niezwykle cennym
doświadczeniem, umożliwił rozwój
kompetencji językowych, przyczynił się do
zwiększenia poczucia pewności siebie
uczestników, którzy zdecydowanie łatwiej
mogli porozumiewać się z innymi w języku
angielskim, dał szansę zdobycia ogromnej
wiedzy językowej, wiedzy dotyczącej historii
Malty. Dzięki pracy w grupie nawiązano nowe
znajomości, wymieniono się doświadczeniem zdobywanym przez lata w swojej pracy. Nauczyciele
biorący udział w kursie wrócili do domu z ogromną satysfakcją i dumą.
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