
2019/06/24 – 2019/06/28 

W ramach POWER SE – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,   

Akcja -  1. Mobilność kadry edukacji szkolnej, wspieranego przez Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku w latach 2018-2020 

realizowany jest projekt finansowany z funduszy europejskich pod nazwą „SZKOŁA NA 7!- 

MOBILNA KADRA, NOWOCZESNA SZKOŁA.” 

 

Szkolenia zagraniczne na Malcie 

 

„Adult General English Mini-group(Beginner)” 

oraz  

„GO IWB!- Interactive Teaching and Learning on the 

Inteactive White Board” 

 

   

 



Uczestnikami szkolenia  „Adult General English Mini-group(Beginner)” byli Agnieszka 

Jurgilewicz oraz Bogusław Jurgielewicz. W szkoleniu „GO IWB!- Interactive Teaching 

and Learning on the Inteactive White Board” brały udział Katarzyna Sawczyńska 

oraz Karolina Frąckiewicz. Ośrodek szkoleniowy „Alpha School of English” mieści się 

na Malcie w St. Paul’s Bay.  

 

 

 Nasi nauczyciele zdobyli nowe 

umiejętności w zakresie 

nowoczesnych metod nauczania 

rozwijających kreatywność przy 

użyciu  tablicy interaktywnej oraz 

podnieśli kompetencje językowe.  

Zdobytą wiedzę i umiejętności 

zapewne wykorzystają w pracy z 

naszymi uczniami, zaowocuje to 

działaniami, które przedstawimy w 

następnych odsłonach naszego 

projektu. 

Lecimy!!!  



Alpha School to szkoła językowa,  

w której odbywały się nasze zajęcia.  



Lektorat prowadził przesympatyczny John Duff,  

z pochodzenia Anglik, który na Malcie odnalazł  

swoje miejsce na ziemi i miłość...  



Zajęcia odbywały się w małych grupach. Razem z nami 

swój angielski szlifowały dwie Rosjanki – Tatiana i Irina, 

które na Maltę przyjechały również po raz pierwszy.  



Lekcje przebiegały bardzo sympatycznie. Miło było 

przypomnieć sobie lata szkolne, choć nie obyło się bez 

pracy domowej...  



Znajomość języka sprawdziliśmy też w praktyce zwiedzając 

najciekawsze zakątki Malty. Poniżej Bugibba Bay, miejsce, w pobliżu 

którego mieszkaliśmy.  



Bardzo spodobało nam się  

Narodowe Akwarium Maltańskie.  

Wiele gatunków ryb widzieliśmy tam pierwszy raz w życiu. 

Wyszliśmy w znakomitych humorach!  



Nie mogliśmy nie odwiedzić stolicy Malty – Valetty. Jest to 

przepiękne miasto, którego wąskie, bardzo strome uliczki 

skradły nasze serca... 



Zwiedzając Maltę nie można również zapomnieć 

 o dawniejszej, położonej na wzgórzu stolicy – Mdinie, 

zwanej Silent City, z której murów rozpościera się  

rozległy widok na wyspę.  



Szczególną naszą uwagę przykuła niesamowita, jakże 

odmienna od naszej, architektura Malty. Poniżej grube, 

zbudowane z jasnego kamienia mury obronne Valetty.  



To centrum Mdiny, w której obrębie mieszka 

 niespełna trzysta osób.  



Nocą Valetta ukazuje zupełnie nowe oblicze... 



Uwagę przykuwa wspaniała, wielobarwna zabudowa 

balkonów. 



Kościół Karmelitów w Valetcie przywodzi na myśl Watykan 

i Bazylikę św. Piotra... 



Kościół Farny w Mgarr na Gozo wydaje się witać 

 zbliżający się do brzegów wyspy prom. 



Niesamowitą atmosferę na Malcie tworzą wąskie, ciasne 

uliczki.  



Elementem architektonicznym, który niezmiennie 

przyciągał wzrok i wręcz fascynował, były  

drzwi i okiennice maltańskich domów.  



Małymi dziełami sztuki są na Malcie kołatki do drzwi, 

najczęściej przyjmujące formy ryb lub delfinów. 



Na wyspie Gozo, w Rabacie, zwiedziliśmy grotę, w której 

(wg legendy) mieszkał św. Paweł, patron Malty oraz 

zbudowany nad nią kościół pw. Św. Pawła 



Tuż obok groty św. Pawła znajdują się katakumby z 

początków naszej ery i utworzone w ich obrębie w czasie II 

wojny światowej schrony.  



Malta codziennie dostarczała nam nowych wrażeń,  

także pod względem krajobrazów... 



Nie mogliśmy nie zauważyć przepięknych roślin, 

 praktycznie niespotykanych w naszej części Europy... 



Nie można poznać kraju, nie poznając jego kuchni, więc 

próbowaliśmy, choć niekiedy z obawami... a niekiedy z 

wielką ochotą!  



MALTA 2019  

„SZKOŁA NA 7! – MOBILNA KADRA, NOWOCZESNA SZKOŁA.” 

 


