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PO WER – Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Zespół Szkół nr 1 przystąpił do projektu „Zagraniczna mobilność kadry
edukacji szkolnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt realizowany jest w terminie 31.12.201430.12.2016 roku a jego głównym celem jest nabycie kompetencji kluczowych i
zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty
dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, czyli szkoleniach.
W listopadzie 2014 r. uzyskaliśmy zgodę Organu Prowadzącego na realizację
projektu w ramach FSE POWER. Do stycznia 2015 r. gromadziliśmy
wymaganą dokumentację, aby w lutym 2015 r. podpisać umowę finansową.
Prawnym przedstawicielem szkoły w kwestii projektu jest dyrektor Tadeusz
Sykta.
Nasza szkoła otrzymała grant w wysokości 156 129,10 złotych (sto
pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy),
który wykorzystany zostanie przez 17 nauczycieli biorących udział w
szkoleniach w Wielkiej Brytanii, na Malcie i w Niemczech. W ramach projektu,
każdy uczestnik będzie uczestniczył w jednej zagranicznej mobilności, na
którą otrzyma dofinansowanie. Projekt na terenie szkoły koordynuje pani
Beata Śliwa.
Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany
jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Projekt jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków
krajowych w 5,71%.

Przedstawimy Państwu informacje dotyczące realizacji części wspomnianego
projektu w naszej szkole.
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Logo naszego projektu
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W lipcu i sierpniu 2015 roku ośmiu nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w
dwóch typach szkoleń organizowanych przez szkołę językową Easy School of
Languages.
W szkoleniu English Language Development for Teachers plus CLIL
Methodology wzięli udział:
1.
2.
3.
4.

Jolanta Pawłyszcze,
Anna Rajca,
Maciej Kowalczyk,
Zbigniew Porada,

a w szkoleniu English Language Teaching Methodology for Non-Native
English Language Teachers In Secondary Schools and Adult Education:
1.
2.
3.
4.

Marta Sidor,
Monika Siemieniewska,
Agnieszka Rejman,
Beata Śliwa.

Widok z Ogrodów Upper Barrakka (1775) w Valettcie na port The Grand Harbour.
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Easy School of Languages usytuowana jest w mieście Valetta, które jest stolicą
Malty i oferuje różnorodność kursów dla młodzieży i dorosłych. Szkoła może
poszczycić się wykwalifikowaną kadrą oraz wspaniałym zapleczem
dydaktycznym. Nauka odbywa się w grupach międzynarodowych. Szkoła
oferuje również bogaty program kulturoznawczy, który realizowany jest poza
lekcjami.
Nauczyciele (Caroline, Melissa,
Zara, Maria) oraz uczestnicy
kursu z naszej szkoły.

Alan Marsh, prowadzący kurs
dla anglistów, wraz z grupą nauczycieli
z Polski, Czech, Belgii i Austrii
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Korzyści płynące z udziału w projekcie

Podniesienie poziomu
kompetencji w zakresie ICT
i wykorzystania narzędzi
informatycznych

Rozwój praktycznych
umiejętności
odpowiednich dla obecnej
pracy i rozwoju
zawodowego kadry
edukacyjnej

Gromadzenie
materiałów
dydaktycznych
Poprawa dokładności
i płynności autentyczności
znajomość języka obcego

Wiedza o innych
europejskich
systemach edukacji

Praca zespołowa i rozwój
zdolności
interpersonalnych

Rozwijanie
świadomości
kulturowej
i społecznej

Lepsza wiedza na temat
potencjału Erasmus
+/Po WER i własnego
rozwoju zawodowego
i innych osób

Zdobycie wiedzy nt.
technik do poprawy
motywacji uczniów

Poprawa pewności siebie w
posługiwaniu się językiem
obcym

Zapoznanie się
z nowoczesnymi
metodami nauczania

Rozwijanie umiejętności
związanych z technikami
nauczania i metodyką
przedmiotu

Lepsze zrozumienie
potrzeb i zachowań
uczniów podczas zajęć
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Ćwiczenie technik nauczania umiejętności mówienia oraz technik nauczania
gramatyki

A

A
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A to zmagania naszych nauczycieli
przedmiotów zawodowych
Zajęcia z fonetyki i kultury maltańskiej

Wykorzystanie
środków ICT na zajęciach (na poniższym zdjęciu
przedstawianie projektu związanego z środowiskiem zawodowym ICT- lekcja
SQL w języku angielskim)
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Przed każdą mobilnością nauczyciele podjęli szereg działań, które miały
na celu dobre przygotowanie się do wyjazdu.

Zapoznanie się z
warunkami programu i
zapisanie się na ogólnie
dostępną listę
uczestników

Pozyskanie informacji o
Malcie, poznanie
panujących tam zasad
prawnych, informacji o
położeniu, klimacie,
zwyczajów kulturowych

Podnoszenie swoich umiejętności
językowych poprzez korzystanie z
kursu języka angielskiego na
stronie www.duo lingo.com ,
wykonywaniu ćwiczeń zawartych
w tym kursie i dostępnych na
innych platformach
szkoleniowych, rozwiązywanie
testów on-line, powtórzenie
gramatyki, rozwiązywanie
prostych ćwiczeń językowych.

Uczestnictwo w szkoleniu
przeprowadzonym przez
koordynatora projektu
i zapoznanie z zasadami
rozliczenia finansowego
przydzielonych środków,
składania sprawozdań po
ukończeniu kursu i
rozpowszechnianiu rezultatów

Czytanie artykułów
związanych z kulturą i
pobytem na Malcie,
pozyskanie praktycznych
informacji dotyczących
codziennego życia
Maltańczyków

Rezerwacja biletu
lotniczego, pozyskanie
informacji o szkole
językowej, kursie, ofercie
zajęć pozalekcyjnych

Pozyskanie wiedzy nt.
programów unijnych i
możliwości szkoleniowych

Numer projektu 2014-1-PL01-KA101
KA101-001335

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Na Malcie żyje około 432 tysięcy ludzi, to prawie dwa razy mniej niż w Krakowie.
Językami urzędowymi na Malcie są język angielski i maltański.
Stolicą Malty jest Valletta - najmniejsza a zarazem najdalej na południe wysunięta
stolica europejskiego państwa.
państwa

Widok na Valettę z taksówki wodnej.
Od 2004 roku Malta należy do Unii Europejskiej.
Na Malcie występuje około 300 dni słonecznych rocznie. Malta jest jednym z
niewielu miejsc w Europie, gdzie ‘zielono’ jest przez cały rok.
Główną gałęzią gospodarki Malty jest turystyka - w 2013 roku kraj ten odwiedziło
1,6 mln turystów.
Na Malcie istnieje 359 kościołów, 313 na głównej wyspie i 46 na wyspie Gozo.
Gozo
Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny.
W każdy zakątek wyspy dostaniesz się autobusem, nie ma podziału na autobusy
miejskie i dalekobieżne.
dalekobieżne
Na Malcie kręcono wiele filmów,
filmów m.in:
Hrabia
bia Monte Christo (film 2002)
Gladiator (2000)
Troja (2003)
Alexander(2004)
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Gra o tron (2010)
World War Z (2012)
Kapitan Phillips (2013)
By the Sea (2015)
Podczas jednej z podróży papieża Jana Pawła II
jego samolot musiał awaryjnie lądować na
Malcie.
Na Malcie znajdują się najstarsze na świecie
wolnostojące
budowle
wzniesione
ręką
człowieka. Mowa tu o megalitycznych
świątyniach pochodzących z okresu neolitu.
Liczą one około 6 000 lat.
Flaga maltańska jest biało-czerwona.
biało
Zakon Maltański został zatwierdzony 15 lutego 1113 roku i na dzień dzisiejszy liczy
ponad 12 tysięcy członków.
• Jednym z symboli zakonu jest krzyż maltański, inaczej krzyż
cnót rycerskich.
• W Polsce czerwony krzyż maltański jest symbolem służby SAR
(Morska
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa).

• Mdina to dawna stolica Malty, średniowieczne miasto z
cichymi , wąskimi uliczkami (poniżej na zdjęciach).
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Miejsca warte odwiedzenia na Malcie
Archipelag Maltański składający się z wyspy Mata, Gozo
oraz Comino położony jest w Europie Południowej, na
Morzu Śródziemnym. Republika Malty od 1 maja 2004 roku
jest najmniejszym Państwem UE. Malta kryje wiele skarbów
– lazurowe laguny, majestatyczne klify, starożytne
świątynie. Zabytkowa zabudowa Valletty – stolicy Malty,
została umieszczona w 1980 roku na Liście Światowego
Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO.
Valletta prezentuje się najpiękniej od strony
morza

–

majestatyczne,

piaskowe

mury

obronne i kopuła Katedry św. Jana na tle
błękitnego nieba. Historycznego miasta, z tak
dużą liczbą zabytków nie można zapomnieć :
Pałac Wielkich Mistrzów, Katedra Świętego
Jana,

Narodowe

Muzeum

Archeologiczne,

Upper Barrakka Garden (Górny Ogród Barrakka), Lower Barrakka Garden (Dolny
Ogród Barrakka), Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych,
Narodowe Muzeum Wojny i wiele, wiele innych…. O
Valletcie mówi się często, że jest to ogromne muzeum na
otwartym powietrzu.
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Mdina Szukając spokoju i wytchnienia
możemy udać się do średniowiecznego
miasteczka, Mdiny. Ta dawna stolica Malty
nazywana jest też często „cichym
miastem” – mieszka tu na stałe
zaledwie kilkaset osób. Można tu
obejrzeć

zapierającą

dech

w

piersiach panoramę Malty z wałów
obronnych.

Wyspa Gozo Mówią, że nimfa Kalipso zwabiła na Gozo podstępem i uwięziła na lata
Odyseusza. Ale może on wcale nie miał ochoty opuszczać pięknej wyspy? Kameralna
atmosfera, piękna przyroda, malownicze krajobrazy. Wyspa kryje także wiele innych
ciekawych miejsc, m.in. wioski wewnątrz wyspy zachwycające oryginalną zabudową.

Azure Window, czyli "błękitne
okno" to skalny łuk
wyglądający jak gigantyczna
futryna wyrastająca wprost
z morza (Gozo)

Numer projektu 2014-1-PL01-KA101-001335

Wyspa Comino i Blue Lagoon Maleńkie Comino, niemal pozbawione zieleni i stałych
mieszkańców (na stałe mieszkają tam tylko 4 osoby), codziennie przyciąga tłumy, które
łodziami i statkami spacerowymi udają się do Błękitnej Laguny, aby zobaczyć i wykąpać
się w jej kryształowo czystej wodzie.
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The Three Cities Najstarsza części wyspy – The
Three

Cities

to

historyczne

maltańskie

trójmiasto (Vittoriosa, Senglea i Cospicua) ,
które ma do zaproponowania wiele atrakcji, w
tym wiele powstających jak grzyby po deszczu
restauracji, muzeów czy wspaniałą przystań dla
jachtów.

RELIGIA
Mieszkańców Malty cechuje głęboka religijność. 98% społeczeństwa to katolicy. Kraj ten
uważa się za najbardziej katolicki w Europie (zaraz po Watykanie). Miejscowa ludność jest
bardzo religijna, a na wyspie znajduje się ponad 360 kościołów. Co niedziele, w jednym z
kościołów odbywa się odpust parafialny, czyli uroczyście i hucznie obchodzony dzień
patrona danej parafii.

Przygotowania rozpoczynają się już kilka dni wcześniej.

Dekorowane są ulice całego miasta, ale przede wszystkim plac kościelny i sam kościół.

PODRÓŻOWANIE PO MALCIE

Aby dostać się na Maltę najlepiej skorzystać z
licznych
własnym

połączeń

lotniczych.

samochodem,

Chcąc

można

też

dojechać
wybrać

przeprawę promową z włoskiej Sycylii.
Mając w planie zwiedzanie Malty jak również wyspy
Gozo, najwygodniej jest wybrać przemieszczanie się
autobusami transportu zbiorowego. Kupując za 21€ tygodniową kartę miejską, można bez
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ograniczeń podróżować nowoczesnymi, klimatyzowanymi autobusami, które obsługują
połączenia między miastami, oraz stolicą, którą jest Valletta. Planując podróż autobusem,
trzeba jednak uwzględnić specyficzne uwarunkowania panujące na Malcie, takie jak np.:
rozkłady czasu odjazdów z danego przystanku są traktowane dość umownie; autobus,
który jest według uznania kierowcy mocno zapełniony nie zabierze wszystkich pasażerów
oczekujących na przystanku lub w ogóle na nim się nie zatrzyma; autobus może zmienić w
dowolnej chwili trasę przejazdu ze względu na zamknięcie odcinka drogi (co zdarza się
dość często, zwłaszcza wieczorami ze względu na liczne festy (odpusty) odbywające
codziennie się w kilku miastach); na przystanek może podjechać autobus o numerze linii,
która w ogóle tam nie była przewidywana… Do wszystkiego można się przyzwyczaić!
Kupując bilet za 1,5€ z paru miast do stolicy kraju, można dostać się odbywając krótki rejs
lokalnym promem. Natomiast w cenie
około 4,5€ możemy przemieścić się
promem z Malty na Gozo, po drodze
napawając się przepięknym widokiem
na Blue Lagoon i wyspę Comino z jej
charakterystycznym

klifem.

Osoby

ceniące sobie wygodę zwiedzania,
skorzystają zapewne z możliwości
udziału w całodniowych wycieczkach
do największych atrakcji turystycznych Malty, realizowanych przy pomocy otwartych,
dwupoziomowych autobusów turystycznych, w których można wysłuchać ciekawych
informacji, prezentowanych w różnych wersjach językowych dostępnego audio
przewodnika. Jeśli mamy ochotę i wolną gotówkę to na wyspie nie będzie problemu z
zamówieniem taksówki.
Ciekawą formą zwiedzania bogatej w zabytki Valletty jest przejazd ekotaxi- typu melex. Na
rozszerzoną wersję zwiedzania uwzględniającą odwiedzenie okolicznych miast, można
zdecydować się wykupując wycieczkę kolejką turystyczną. Poza tym, dla uzupełnienia
niezapomnianych wrażeń, warto wykupić sobie rejs statkiem turystycznym wzdłuż
wybrzeża.
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A TERAZ MAŁY QUIZ O MALCIE
1)Who of the following landed in Malta in 60 AD due to
shipwreck?
a) St. Andrew
b) St. Paul
c) St. Peter
d) St. John
2) Which is the capital of Malta?
a)Valetta b)Valeta c)Valleta d)Valletta
3) Who seized Malta in 1798?
a) Napoleon Bonaparte
b) Julius Caesar
c) Francis Drake
d) Charlemagne

6) Which is the currency of Malta?
a) Euro
b) Lira
c) Mark
d) Pound
7) When did Malta become a republic?
a) 1966
b) 1974
c) 1980
d) 1986
8) What was the old capital of Valletta?

4) Which treaty confirmed British Rule in Malta?
a) Treaty of Versailles 1919
b) Treaty of Berlin 1885
c) Treaty of Amiens 1802
d) Treaty of Paris 1814

a)Floriana b)Dingli c)Mdina d)Rabat

5) When did Malta become independent?
a) 1952
b) 1956
c) 1960
d) 1964

10)The famous church in Mdina, St Paul's coCathedral, has 2 clock faces with different
times on. Why is this?

9) What is the approximate population of
Malta?
a)100,000 b)400,000 c)200,000 d)300,000

a)It's been like that since WW2 and it's been left
in respect
b) one broke and no one wants to repaire it
c)It's there to confuse the Devil
d)It shows different time zones
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WYPRAWA NA WYSPĘ GOZO
Będąc na Malcie nie można nie
zwiedzić drugiej co do wielkości
wyspy należącej do archipelagu
Wysp Maltańskich - Gozo. My
zwiedziliśmy ją w przerwie
między dwoma intensywnymi
tygodniami
szlifowania języka
angielskiego.
Na
wycieczkę
udaliśmy z biurem podróży
poleconym przez naszą szkołę
językową.
Po
przejechaniu
autokarem wzdłuż prawie całej
Malty, promem przeprawiliśmy się na Gozo. Podczas rejsu widoczna jest maleńka urocza
wysepka Comino, uwidoczniona w filmach np.” Troja” , czy też „Hrabia Monte Christo”.

Najpiękniejsze widoki można podziwiać w
miejscowości Dwejra. Znajduje się tu
symbol wyspy - Azure Window (Lazurowe
Okno). Jest to naturalny korytarz u
wybrzeży wyspy, przez który przepływa
woda morska.
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Stolicą Gozo jest Victoria, gdzie znajduje się wiele
wąskich, urokliwych uliczek. Jedna z nich
najbardziej stroma prowadziła do Cytadeli, gdzie
przed katedrą św. Marii znajduje się pomnik
polskiego papieża Jana Pawła II, który na Gozo był
dwukrotnie z planowaną wizytą, a trzeci pobyt był
wymuszony przez awaryjne lądowanie w drodze do
Tanzanii.

Po trudach zwiedzania cudownie
było wykąpać się w morskiej
wodzie, przy pięknej , piaszczystej
plaży Ramla Bay.

A potem to już droga powrotna do Sliemy…..

Numer projektu 2014-1-PL01-KA101-001335

KUCHNIA MALTAŃSKA
Położenie Malty sprawia, że w lokalnej kuchni królują ryby
i owoce morza. Jest ona też bogata w różnorodne
warzywa:

pomidory,

bakłażany,

cebulę,

karczochy,

czosnek, oliwki, szpinak, fasolę, groszek. Maltańczycy
gustują też w ślimakach. Z mięs popularna jest baranina,
natomiast narodowym daniem jest królik (fenek). Na
Malcie

smakują

oczywiście

pizza.

maltańskiego
"Kinnie".

rozmaicie

Koniecznie

napoju

Smakuje

podawane

makarony

trzeba

bezalkoholowego

wyśmienicie

dobrze

schłodzony, a lekka goryczka pozwala ugasić
pragnienie w upalny dzień.

i

spróbować
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OPOWIASTKA ANI
Pierwszego dnia, po przybyciu na Maltę, mieliśmy za zadanie znaleźć budynek szkoły, tak
żeby w poniedziałek bez problemu i na czas trafić na pierwsze zajęcia. Miejsce,
Miejsce w którym
nasza grupa miała lekcje mieściło się w centrum Valetty - stolicy Malty. Okazało się,
się że
szkoła ma kilka budynków.
Pierwszego dnia, po przedstawieniu nam nauczycieli,
zostaliśmy
oprowadzeni
po
Valettcie
i zapoznani z ciekawymi miejscami . Szkoła jak i nauczyciele
zrobiłaa na mnie bardzo dobre wrażenie.
wrażenie Zostaliśmy bardzo
miło przywitani również przez dyrektora placówki.
Moja grupa miała zajęcia z różnymi prowadzącymi, jedna
osoba była rodowitą Maltanką, była też Brytyjka która uczyła
nas poprawnej wymowy.
Zajęcia trwały od 9:00 do 14:30. Nigdy nie zdarzyło się, żeby wyjść wcześniej☺.
wcześniej Często
zostawialiśmy po lekcjach żeby porozmawiać z naszymi nauczycielami na różne tematy
oczywiście w języku angielskim☺.
angielskim Ogólnie była bardzo miła atmosfera. Poznaliśmy wiele
osób z innych krajów, m. in. z Hiszpanii, Włoch, Austrii, Czech.
Grupy liczyły po kilka osób, około sześciu. Często na zajęciach panowała bardzo wesoła
atmosfera, dzięki której przestaliśmy się wstydzić swoich niedociągnięć językowych☺
jęz
Najważniejszą dla mnie kwestią było rozumienie innych osób i to, abym ja została
zrozumiana. Często musieliśmy się porozumieć w autobusie, restauracji, recepcji szkoły w
języku angielskim. Chęci do dalszej nauki dodawała mi fakt, że to co chciałam
chciał
załatwić bądź
się dowiedzieć zostało zrozumiane.
Po dwóch tygodniach zmagania z językiem,
otrzymaliśmy certyfikaty i wróciliśmy do
Polski.
Czy kurs dał mi coś pozytywnego???
Oczywiście!
Na
pewno
dalej
będę
kontynuować naukę tego języka. Po raz
kolejny przekonałam
rzekonałam się, że podróże kształcą
a Malta to piękny kraj nie tylko na
wypoczynek ale również na naukę☺
naukę
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NASZE WRAŻENIA
Na zdjęciu poniżej: Alan Marsh, prowadzący kurs dla anglistów, wraz z grupą nauczycieli z Polski, Włoch, Czech
i Łotwy.

Dzięki możliwości pracy w
grupie
międzynarodowej
rozwinęłam tolerancję oraz
szacunek względem innych
narodowości, kultur czy religii.
Udział w kursie nauczył mnie
otwartości
wobec
różnic
kulturowych oraz poszerzył
horyzonty myślowe. Doceniłam
także bardzo przyjazną, miłą i
życzliwą atmosferę w trakcie
szkolenia. Wyjazd na kurs
zagraniczny jest dla mnie
osobistym sukcesem, który w
dużym stopniu zmotywował mnie do dalszej pracy oraz podejmowania kolejnych wyzwań
zawodowych. Monika
Poprzez rozmowy z uczestnikami projektu , jak
i prowadzącymi zajęcia dowiedziałam się o
innych europejskich systemach edukacji,
sposobach motywowania uczniów do nauki,
potrzebach edukacyjnych w innych krajach
europejskich. Zapoznałam się historią, kulturą,
obyczajami, życiem codziennym
Malty,
zarówno na zajęciach programowych , jak i
podczas zwiedzania tego kraju. Jola
Podczas pobytu na Malcie poznałam nauczycieli
języka angielskiego z różnych krajów europejskich:
Niemcy, Austria, Francja, Czechy, Łotwa. Podczas
kursu, ale też po zajęciach integrowaliśmy się
wspólnie
zwiedzając,
spędzając
wieczory,
przygotowując posiłki, odpoczywając na plaży. Nie
unikaliśmy również trudnych historycznie tematów,
dochodząc do wniosku, że ten wspólnie spędzony
czas oczyszcza nas z uprzedzeń i stereotypów. Marta
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Kurs był prowadzony przez bardzo
doświadczonych nauczycieli, którzy potrafili
stworzyć właściwą atmosferę w grupie dzięki
czemu zajęcia były atrakcyjne i skuteczne.
Organizacja zajęć była bardzo dobra a szkoła
językowa bardzo profesjonalna.
Cenną
wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia będę
dzielił się ze swoimi uczniami. Maciek

Pracowałam na zajęciach z uczestnikami
kursu z różnych krajów (Hiszpania, Włochy, Czechy, Austria, Litwa). Spotykałam się z
nauczycielami, native- speakerami. Poznałam kulturę i obyczaje uczestników kursu z innych
krajów. Uczestniczyłam w wycieczkach organizowanych przez szkołę jak i samodzielnie
podróżowałam po Malcie. Ania

Dzięki
kursowi
miałam
możliwość
poznania
najnowocześniejszych technik i metod nauczania w XXI wieku.
Odświeżyłam wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa jak i
wymowy i intonacji. Zgromadziłam szeroki wachlarz ćwiczeń
komunikacyjnych
do
wykorzystania
podczas
zajęć.
Wymieniłam się wieloma doświadczeniami z innymi
uczestnikami nauczycielami z krajów europejskich jaki i
również poznałam ich zwyczaje i tradycje. Poznałam również
kraj i codzienne życie jego mieszkańców w wielu aspektach
odmienne od mojego. Agnieszka

Pracowałem w grupie uczestników z różnych krajów europejskich, wymieniałem się z nimi
doświadczeniami zawodowymi oraz poznawałem z wzajemnością uwarunkowania i specyfikę
pracy w innych krajach UE. Zbyszek
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Odświeżone metody pracy z uczniem
skierowane na motywowanie ucznia,
zachęcanie go do kształcenia i
inwestowania w swoją edukację,
nastawione na komunikację i rozwój
personalny odegrają ważną rolę w
mojej codziennej pracy zawodowej.
Wszelkie kompetencje nabyte podczas
szkolenia (organizacyjne, językowe,
zawodowe, komunikacyjne, społeczne)
przyczyniły
się
do
lepszego
zrozumienia świata i ludzi. Beata

Logo projektu i quiz „Czy wiesz,
że…?”: Maciej Kowalczyk/ Informacja o projekcie, szkole, korzyściach płynących z udziału w
projekcie, działania przed mobilnością: Beata Śliwa/ Miejsca warte odwiedzenia na Malcie: Monika
Siemieniewska/ Quiz o Malcie: Agnieszka Rejman (odp.1)D2)D3)A4)D5)D6)A7)B8)C9)B10)A)/ Religia: Monika
Siemieniewska/ Podróżowanie po Malcie: Zbigniew Porada/ Wyprawa na Wyspę Gozo: Jolanta Pawlyszcze/
Opowiastka Ani: Anna Rajca/ Kuchnia maltańska: Marta Sidor/ Zdjęcia: Jolanta Pawłyszcze, Anna Rajca, Marta
Sidor, Agnieszka Rejman, Monika Siemieniewska, Beata Śliwa, Maciej Kowalczyk, Zbigniew Porada/ Całość
opracowała Beata Śliwa. 2015

