
 

Sprawozdanie z mobilności realizowanej w ramach projektu pod tytułem: " Doskonalenie językowe i 

kulturowe kadry nauczycielskiej i administracyjnej drogą do podniesienia jakości pracy szkoły" (akcja KA101- 

mobilność kadry edukacji szkolnej) 

Nauczyciel: Agnieszka Roszczak  (j.angielski) 

Kraj mobilności: Malta 

Tytuł szkolenia/kursu, język szkolenia: Creative Methodology , język angielski 

Data: 30 lipca - 13 sierpnia 2021  

 

Miałam ogromną przyjemność wziąć udział w dziesięciodniowym 

kursie "Creative methodology" w szkole Alpha School of English 

Language w miejscowości Buggiba na północy Malty. Zajęcia 

odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00, a 

prowadziła je Sarah- wykwalifikowana nauczycielka z Australii. W 

zajęciach brali udział też inni nauczyciele z Niemiec i z Polski. 

Wyjazd był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz 

kontaktów z praktykami z innych szkół.  

 

 Codziennie zgłębialiśmy inne aspekty nauczania języka angielskiego, przeplatając teorię z 

praktyką. Uczyliśmy się o technologiach w nauczaniu języka, wykorzystaniu piosenek i muzyki 

na lekcjach, uczeniu przez sztukę czy przekazywaniu wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. 



Tworzyliśmy swoje blogi, prezentacje, zagadki, mapy myśli, quizy, a także przeprowadziliśmy 

fragmenty lekcji dla pozostałych kursantów.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mogliśmy się przyjrzeć profesjonalnemu warsztatowi pracy Sary i zaczerpnąć z niego pomysły do 

wdrożenia na lekcjach. Bardzo cenne było dla mnie poznanie narzędzi do prowadzenie bloga, 

aplikacji przydatnych do organizacji pracy nauczyciela i prowadzenia projektów (np. Padlet, 

Nearpod), a także sam fakt głębokiego zanurzenia i praktycznej nauki języka angielskiego. Jednym 

z naszych zadań na zaliczenie pierwszego tygodnia zajęć było założenie i prowadzenie przez 7 dni 

bloga dotyczącego pobytu na Malcie: https://agnesonmalta.blogspot.com/ 

 

W ramach oferty kulturowej szkoły odwiedziliśmy pobliskie akwarium oraz udaliśmy się na 

wycieczkę do uroczego miasteczka położonego na wzgórzu - Mdiny.  

 

 

https://agnesonmalta.blogspot.com/


W czasie trwania wyjazdu zatrzymałam się u maltańskiej rodziny, dzięki czemu mogłam poznać 

bliżej życie na wyspie, skosztować tradycyjnych potraw, a także poczuć się jak w domu. Moja 

gospodyni - Nadya - przygotowywała dla mnie pyszne posiłki, pokazała okolicę i dbała o to, żebym 

czuła się na Malcie bezpiecznie. Sierpień na Malcie to czas wyjątkowych upałów i niskiej 

wilgotności powietrza. W okresie mojego pobytu - także obostrzeń sanitarnych związanych z 

COVID. Mimo wszystko, udało mi się również zwiedzić stolicę- Valettę, odwiedzić wyspę Gozo, 

przedreptać kilkanaście kilometrów na szlakach turystycznych wzdłuż malowniczych klifów oraz 

cichymi uliczkami małych miasteczek zbudowanych z piaskowca, podpytując przy okazji lokalnych 

mieszkańców o drogę czy najlepsze lodziarnie w okolicy ;) Codziennie w czasie przerw od zajęć 

odwiedzałam też budkę z marokańskimi przekąskami, a na pobliskim targu kupowałam świeże 

owoce. Z wyjazdu wróciłam nie tylko z zeszytem zapełnionym notatkami i nowymi znajomościami,  

ale również potężnie zainspirowana do działania z uczniami oraz dzielenia się doświadczeniami w 

szkole z innymi nauczycielami. 

Projekt nie tylko przyczynił się do poprawy moich kompetencji językowych, ale i metodycznych i 

cyfrowych. Był sprawdzianem umiejętności logistycznych i sztuki planowania. Poznałam specyfikę 

życia kraju położonego na małej wyspie i miałam wgląd w życie jej mieszkańców. Jestem ogromnie 

wdzięczna za możliwość wzięcia udziału w projekcie i cieszę się, że z podobnej możliwości 

skorzystali również moi koledzy i koleżanki po fachu, a myśląc perspektywicznie - również nasi 

uczniowie i cała społeczność szkolna.  

  

 



 

 


