
  

 

SPRAWOZDANIE  Z PIERWSZEJ MOBILNOŚCI OKIEM 

UCZESTNIKÓW 

 

 Pierwsze szkolenie mamy już za sobą. Pani Adriana Pacześna – Kozina oraz 

pani Izabela Zwolak – Cierpiał uczestniczyły w szkoleniu metodycznym „Creative 

Methodology” na Malcie w dniach 28 .01.2019 – 08.02.2019 r. Celem kursu było 

podniesienie kompetencji metodyczno- językowych, wymiana doświadczeń z innymi 

nauczycielami języka angielskiego. Podczas zajęć nauczyciele mieli możliwość 

zapoznania się z nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi, analizą pomocy 

dydaktycznych oraz wykorzystania TIK na lekcji języka angielskiego. W ramach zajęć 

zorganizowane zostały trzy wycieczki dydaktyczno – kulturowe do Valletty, Mdiny 

oraz do Mnajdra Temples gdzie nauczyciele mieli okazję poznać ciekawą historię i 

walory przyrodniczo - kulturowe Malty. 

  Wypowiedzi nauczycieli:   „ Na Malcie wylądowałyśmy tuż przed północą. Na 

lotnisku przywitał nas ciepły wiatr ,temperatura +15. Super. Rano ,trochę zmęczone  i    

podekscytowane pierwszym dniem na zajęciach ruszyłyśmy do szkoły. Bez problemu 

znalazłyśmy ulicę i budynek  ( przed wyjazdem śledziłyśmy Google maps ).W 

recepcji czekała już na  nas  Merry ,która wręczyła nam identyfikatory i zaprowadziła 

do klasy . Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że na kursie jesteśmy tylko we trzy 

–My dwie i p. Karina – nauczycielka j. angielskiego Z  Zespołu Szkół w Sławnie 

Cóż… właściwie to ,że byłyśmy na kursie tylko we trzy, zajęcia potraktowałyśmy jak 

prywatne lekcje. Wspaniały kontakt z nauczycielem, indywidualne podejście, 

przyjazna i ciepła atmosfera.  



 

        Prezentujemy szkołę i nasze miasteczko. Prezentacje przygotowały uczennice 

III kl. gimnazjum :Hanna Szremska, Natalia Kmetyk ,Nikola Zawarska oraz Zuzanna 

Duda 

 

 

   

 

 

   



Sadie –Brytyjka ,mieszkająca przez wiele lat na Malcie ,doskonały nauczyciel oraz 

metodyk dostosowała zajęcia do naszych potrzeb, dała nam wiele wskazówek i 

cennych rad. Była naszym przewodnikiem pod Midinie- pierwszej stolicy Malty, 

nazywanej Cichym Miastem. I rzeczywiście- nie ma tu ruchu samochodowego, jest 

cisza ,słychać tylko gwar turystów i echo odbijające się o ściany budynków. My 

miałyśmy to szczęście, że byłyśmy tam wcześnie rano i Sadie zaprowadziła nas w 

takie miejsca ,gdzie nie zaglądają  turyści. Spacerując wąskimi ulicami czuć było 

wielowiekową historię tego miasta. 

Mdina 

 

Na tym placu nagrywano sceny do filmu : ”Gra o tron” 



 



 

  W La Vallettcie- stolicy Malty, Sadie pokazała nam wiele wspaniałych miejsc. 

W ramach programu zajęć przeprowadziłyśmy wywiady z rodzimymi mieszkańcami, 

nagrałyśmy krótkie filmy, poznałyśmy historię miasta. Zwiedzając najstarsze, 

megalityczne budowle jakimi są świątynie  Mnajdra, przeniosłyśmy się do 3600 lat 

p.n.e. Budowle zrobiły na nas niesamowite wrażenie. Tajemnicą jest, w jaki sposób i 

w jakim celu zbudowali je ludzie. 

Sadie opowiedziała nam o swoim dzieciństwie spędzonym na Malcie, kiedy to 

Malta była jeszcze wtedy pod panowaniem Korony brytyjskiej. Dowiedziałyśmy się 

wielu ciekawych rzeczy z życia mieszkańców .Można tak było siedzieć i słuchać bez 

końca, doskonaląc  przy tym swój angielski. 

  W pierwszych chwilach naszego pobytu na wyspie uderzyło nas specyficzne 

połączenie z jednej strony wpływów południowych – sycylijskich i  arabskich , z 

drugiej zaś -wpływów brytyjskich. Brytyjczycy zostawili po sobie bogate dziedzictwo. 

Angielskim akcentem są czerwone budki telefoniczne , skrzynki pocztowe i ruch 

lewostronny. Spadkiem pod panowaniu Brytyjczyków jest również język angielski 

używany na równi z maltańskim.  Na Malcie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to 

mnóstwo szkół językowych. Na ulicach można spotkać młodzież z całego świata, 

która przyjechała na kursy języka angielskiego.  

 

 

 



 

                                             

 

 

 

Widok na Trzy Miasta 

 

 

Górne ogrody Baracci 



 

 

 

 

 

 

  La Valletta 

Ozdobne, kolorowe balkony to charakterystyczny element architektoniczny Malty. 



GOZO 

Korzystając z wolnego weekendu, postanowiłyśmy zwiedzić Gozo- malutką wyspę 

wchodzącą w skład Republiki Malty. Wyspa urzekła nas ciszą i spokojem,skalistym 

wybrzeżem i bujną,dziewiczą roślinnością .Jest bardziej zielona od Malty, nastawiona 

głównie na rolnictwo. W lutym jest tam drugi sezon na truskawki, które  pachną 

słońcem, są soczyste i słodkie. Nie mogłyśmy się oprzeć, żeby nie skosztować.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zatoka  Dwejra I widok na Fungus Rock (Grzybowa Skała) 



MNAJDRA TEMPLES  

Zwiedzając najstarsze, megalityczne budowle jakimi są świątynie  Mnajdra, 

przeniosłyśmy się do 3600 lat p.n.e. Budowle zrobiły na nas niesamowite wrażenie. 

Tajemnicą jest w jaki sposób i w jakim celu zbudowali je ludzie. 
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