
 

 

,,Jesteśmy Europejczykami!  Mobilność kadry nauczycielskiej kluczem 

do bram Europy” 

 

 

 

Sprawozdanie z mobilności – Malta  

(16.08. 2021 -27.08.2021) 

    

 

W ramach projektu ,,Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) miałam przyjemność uczestniczyć tego lata w zagranicznej mobilności 

na Maltę.  Na tej pięknej wyspie spędziłam dwa tygodnie biorąc aktywny udział w kursie 

dotyczącym nowych technologii, pt. ,,Creative use of Technology in the classroom.” 

Szkolenie  odbywało się w Alpha School of English w malowniczej miejscowości                            

St. Paul’s Bay, a prowadzone było przez wykwalifikowanych w tej dziedzinie nauczycieli. Był 

to dla mnie niezwykły czas, w trakcie którego nabyłam wiele nowych umiejętności w zakresie 

stosowania TIK. Poznałam nowe narzędzia/aplikacje  służące m.in. do tworzenia lekcji,  

prezentacji, blogów,  quizów online, tworzenia oraz edytowania 

filmów.  

Była to dla mnie również okazja, by pogłębić znajomość języka 

angielskiego, a także by poznać nowe metody pracy                       

oraz nawiązać kontakty międzynarodowe. Dzięki pracy                   



w zespole międzynarodowym poszerzyłam  kompetencje i umiejętności w zakresie 

prezentowania treści na forum oraz prowadzenia dyskusji  w języku angielskim. Czas ten 

służył także  wymianie doświadczeń z nauczycielami z innych krajów  w zakresie 

prowadzenia lekcji  w systemie pracy zdalnej oraz  hybrydowej. 

Mimo intensywnego toku zajęć znalazłam również czas na poznawanie 

uroków wyspy. Szczególnie zachwyciły mnie stolica Malty – Valletta     

oraz siostrzana wyspa Malty- Gozo. Podczas dni kulturowych 

orgaznizowanych przez szkołę zwiedziliśmy z innymi uczestnikami kursu 

historyczną stolicę Malty – Mdinę, sąsiadujący z nią  Rabat,  

a także okolice St.Paul’s Bay. Dzięki niewielkim rozmiarom wyspy mogłam 

zwiedzić praktycznie większą jej część i poznać jej najważniejsze zabytki, 

kulinaria   oraz zwyczaje.  

Piękny czas na Malcie upłynął błyskawicznie, teraz pora, by zdobytymi podczas tych 

intensywnych dwóch tygodni wiedzą i umiejętnościami podzielić się z innymi nauczycielami 

oraz uczniami podczas zajęć. Jestem pewna, że zdobyte na Malcie doświadczenie przełoży 

się na uatrakcyjnienie moich lekcji, a tym samym na  większą motywację uczniów do 

poznawania świata, kultury innych krajów oraz języków obcych.  

                                                                                                                            

                                                                                                                       Ewelina Miga 

 

 

 


