Tytuł tekstu: Erasmus + KA1. Kurs na Malcie
Od 17 do 23 kwietnia 2016r. razem z mgr Barbarą Nowakowską uczestniczyłam w kursie
metodycznym, odbywającym się w ETI Malta, pod tytułem „Language Learning Fun and Games.
Methodology for Primary School”.
Kurs ten odbywał się w ramach projektu Erasmus + "Better Language - Better Teachers".
Zagadnienia, których dotyczył, skupiały się na następujących tematach:
•
•
•
•
•
•

profil ucznia szkoły podstawowej, uczącego się języka obcego: charakterystyka i potrzeby,
“Niech mówią!” - zachęcanie uczniów do mówienia,
style uczenia się i rodzaje inteligencji: spojrzenie na uczniów szkoły podstawowej,
uczenie się w grupie,
piosenki i muzyka – ich potencjał w nauczaniu,
metoda projektu, nauczanie metodą zadań. Tworzenie historii i jej rola w nauczaniu,

•
•
•
•

siła video – uczenie poprzez YouTube, filmy, projekcje,
gramatyka w grach i zabawach,
wykorzystanie komputerów w nauczaniu języka obcego,
własny rozwój językowy.

Skąd pomysł, aby wziąć udział w kursie?
Kursy, realizowane w ramach programu Erasmus + są dla nauczycieli fantastyczną szansą na to, aby
nie tylko wzbogacić swój warsztat metodyczny, dokształcić się i zdobyć nowe narzędzia do
codziennej pracy, ale także poznać nauczycieli z innych krajów, wymienić się doświadczeniami i
nawiązać kontakty. Takie, które będą mogły w przyszłości zaowocować ciekawą, międzyszkolną i
międzynarodową współpracą.
Dzięki temu szkoła się rozwija, zwiększa się jakość jej pracy oraz poziom nauczania!
Dlaczego Malta?
Przede wszystkim dlatego, że motywuje do używania języka - co dla nauczycieli angielskiego ma
decydujące znaczenie. Gdybym uczestniczyła w podobnym kursie w Warszawie, prawdopodobnie
moja wiedza o metodach i sposobach nauczania byłaby podobna – tyle tylko że nie miałabym
szansy na rozwój własnych umiejętności językowych. A to one czynią ze mnie profesjonalnego i
motywującego uczniów swoim przykładem - nauczyciela.
Po drugie: żeby poznać anglistów z innych krajów, porozmawiać, podzielić się doświadczeniami i
wiedzą, co w pracy nauczyciela jest zawsze bezcenne.
I wreszcie dlatego, że współczesny język angielski to nie tylko... BBC English. A z Katowic mimo
wszystko łatwiej wylecieć do Londynu niż na Luqa (razem z panią Nowakowską leciałyśmy przez
Monachium - w obie strony).

Okiem kursantki
Szkoła ETI jest olbrzymia i ma bardzo dobre zaplecze metodyczne. Realizuje wiele kursów dla
nauczycieli w ramach programu Erasmus + ale także kształci młodzież i dorosłych z całej Europy wszystkich tych, którzy chcieliby uczyć się języka angielskiego w pięknym i słonecznym klimacie.
Kurs metodyczny, w którym razem z panią Nowakowską wzięłyśmy udział, był świetnie
prowadzony, przemyślany i dał nam wiele narzędzi do pracy z naszymi uczniami. Linki, materiały,
ksera, doświadczenia: wszystko to, co możemy teraz, po powrocie, wprowadzać na nasze lekcje!
Podczas zajęć nie tylko czerpałyśmy ze źródeł, jakie przedstawiała i udostępniała nam nasza
prowadząca, Josie, ale także dzieliłyśmy się własnymi pomysłami i tymi elementami lekcji, które
sprawdzają nam się najlepiej. Tak więc i my zostawiłyśmy swoje nauczycielskie ślady na Malcie.
Co zyskała Piątka?
Zyskała dwie nauczycielki języka angielskiego, które do swoich lekcji wprowadzają współczesne,
interesujące dla uczniów i aktywizujące metody nauczania języka angielskiego. Takie, dzięki
którym lekcja ma jeszcze lepszą niż dotychczas dynamikę, motywuje uczniów do powtórek
słownictwa i elementów gramatycznych, rozśmiesza, prowokuje do językowej rywalizacji, a
nawet... zadziwia.

Uczniowie klas I - III, którzy w przyszłym roku poznają Vokiego, sami będą mogli coś na ten temat
powiedzieć!
Ciekawostki
Językami urzędowymi na Malcie są: język angielski i język maltański. Maltański należy do rodziny
języków semickich (jak hebrajski) i jest bardzo zbliżony do arabskiego i włoskiego.
Malta jest sercem Morza Śródziemnego!
Podczas II wojny światowej cała wyspa była okrutnie zniszczona/ zbombardowana, więc jej
mieszkańcy musieli ją w krótkim czasie odgruzować, a potem odbudować. Dlatego też współczesna
architektura nie robi tam oszałamiającego wrażenia.
Na wyspie obowiązuje ruch lewostronny, ale na chodnikach - prawo! Tylko dlatego, że większość
pieszych stanowią turyści z „normalnych” krajów.
Maltańczycy do określania słońca używają metafory "this horrible yellow thing on the sky" (pol. ta
okropna, żółta rzecz na niebie) i nie mają pojęcia, jak grzeszą. Po prostu nie mają.
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