
W ramach realizacji projektu Erasmus+ pt.: "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w 

nowej szkole" wzięłyśmy udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego Fluency & 

English Language Development for Teachers na Malcie. Od 1 lipca do 12 lipca 2019 

uczestniczyłyśmy w zajęciach organizowanych przez szkołę Eti Malta. Uczyłyśmy się w 

grupach międzynarodowych, między innymi z osobami z Litwy, Włoch, Francji, Czech. Dzięki 

temu cały czas porozumiewałyśmy się w języku angielskim. 

Głównymi celami niniejszego kursu było doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez 

podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie metodyki, rozwój kompetencji 

językowych, poznanie nie tylko nowych ale i skutecznych metod i form pracy z uczniami, 

sposobów motywowania uczniów oraz nauczania. Wartość dodaną stanowi dzielenie się 

doświadczeniem, wiedzą i dobrymi praktykami pomiędzy uczestnikami kursów w tych 

międzynarodowych grupach. Ponadto, uczestnicy kursów mieli okazję aby lepiej poznać życie 

codzienne, zwyczaje i tradycje mieszkańców Malty. 

Podczas zajęć kształtowałyśmy wszystkie sprawności językowe, tj. czytanie, pisanie, słuchanie 

i mówienie. Kurs był bardzo intensywny, więc w krótkim czasie zdobyłyśmy wystarczającą 

wiedzę i opanowałyśmy umiejętności, które wykorzystywałyśmy w życiu codziennym. 

Miałyśmy również okazję poznać niektóre obyczaje i kulturę maltańską. Po zajęciach 

zwiedzałyśmy wyspę, korzystając z wycieczek objazdowych, poznawałyśmy historię, 

odwiedzałyśmy muzea, katedry, poruszałyśmy się bez trudu komunikacją miejską.  

Trafiłyśmy na prawdziwe „perełki” architektoniczne jak np Valetta, Mdina, Rabat czy Mosta. 

Dowiedziałyśmy się dużo o historii Malty zwiedzając takie zabytki jak np Katakumby św. 

Pawła, świątynie megalityczne w Hagar Kim czy Konkatedrę św. Jana, w której znajdują się 

obrazy Caravaggia. 

Uważamy, że podwyższyłyśmy swoje kompetencje językowe, zdobyłyśmy wiedzę na temat 

kultury, obyczajów i tradycji krajów anglojęzycznych. Ukończenie w/w kursu pomogło nam 

przełamać barierę komunikacyjną i opór przed mówieniem, a tym samym wzmocniło poczucie 

pewności siebie. Udoskonalone zostały faktyczne umiejętności językowe na tyle, by radzić 

sobie w prostych, codziennych sytuacjach podczas podróży zagranicznych. Dzięki 

mobilnościom, w których uczestniczyłyśmy, poszerzyłyśmy swoje horyzonty, zdobyłyśmy 

nowe doświadczenia, poznałyśmy nowe kultury i nowych ludzi – część z tych doświadczeń 

będziemy mogły wykorzystać na swoich lekcjach przygotowując np. prezentacje 

multimedialne ze zdjęciami zrobionymi właśnie na Malcie. 

 Ukończenie w/w kursu na Malcie pozwoliło nam przekonać się w praktyce, które metody w 

nauce języka obcego są najbardziej pożądane i efektywne. Metody i formy zastosowane 

podczas kursu można bowiem wykorzystać w pracy z młodzieżą, co zwiększy atrakcyjność 

lekcji. Dzięki kursowi oraz znajomościom zawartym na Malcie będziemy mogły uczestniczyć 

w kolejnych ciekawych projektach min. w realizacji nowego projektu „European future job 

shadowing” wymiana międzynarodowa dla młodzieży naszego liceum, w których znajomość 

języka jest sprawą kluczową. 

Poprzez takie wyjazdy nauczyciele mogą zmienić nieco swoje podejście do uczniów. Taki 

wyjazd powoduje, że uczniowie dostają konkretny sygnał, że nauka trwa całe życie, że w 

każdym wieku można zacząć uczyć się języków obcych ( i nie tylko) i że daje to naprawdę dużą 

satysfakcję. 



Poza tym po takim doświadczeniu uczniowie dostają od nauczyciela konkretny przekaz, że 

warto jest zainwestować w siebie, że ciężka praca nad sobą jest opłacalna, bo przynosi 

konkretne rezultaty w postaci np umiejętności komunikacji, poznawania drugiego człowieka , 

innej kultury, historii etc. co bardzo motywuje uczniów do działania i nauki.  

Poprzez takie podejście stwarza się im na lekcjach poczucie bezpieczeństwa, jasnych zasad i 

radości z nauki. 

Podsumowując, udział w kursie dał nam możliwość nie tylko rozwoju kompetencji 

językowych, doskonalenia swojego warsztatu pracy, poznania nowych metod i form pracy, 

wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, ale również poznania i zgłębienia innych kultur.  
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