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Kurs językowy na Malcie - 2019

 W dniach 15.07.2019 - 26.07.2019 Pani Dyrektor oraz czterech nauczycieli z 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie 
uczestniczyło w dwutygodniowym kursie w szkole St. Julians Executive 
Training Institute na Malcie w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA104-048543 
pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze 
nauczanie i klucz do sukcesu” programu Erasmus+/POWER.

 Pani Dyrektor (nauczyciel matematyki) uczestniczyła w kursie na poziomie 
B1, nauczyciel historii, Pani Beata Biały, nauczyciel chemii, Pani Zofia Pacułt 
oraz nauczyciele informatyki, Pan Dariusz Buczek i Pan Andrzej Wlaź wzięli 
udział w kursie na poziomie A2 - kurs „Fluency and English Language 
Development for Teachers”. 

 Program kursu obejmował również wycieczki kulturoznawcze z 
przewodnikiem do stolicy Malty Valletty, na Gozo oraz do Mdiny, które 
umożliwiły poznanie systemu edukacji, historii, kultury i zabytków Malty.



Kurs językowy na Malcie - 2019

 Zarówno na poziomie A2, jak i B1 zajęcia odbywały się w małych 10-15-
osobowych grupach w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w 
tablice multimedialne i projektory. Zajęcia prowadzone były w formie 
warsztatów, dyskusji panelowych oraz interaktywnych zadań, a uczestnicy 
obu kursów otrzymali materiały dydaktyczne do pracy na zajęciach oraz 
samodzielnych ćwiczeń.

 Kurs języka angielskiego miał na celu przełamanie bariery językowej, 
komunikowanie się w typowych sytuacjach dnia codziennego oraz 
związanych z podróżowaniem. Obejmował również zagadnienia 
gramatyczne, ćwiczenia wymowy, akcentu, płynności wypowiedzi.
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Kurs językowy 
na Malcie - 
2019 Uczestniczki otrzymały 

certyfikaty ukończenia 
kursu językowego wydane 
przez szkołę St. Julian’s 
Executive Training Institute 
oraz dokumenty Europass 
Mobilność.

 Uczestniczki złożyły raporty 
oraz sprawozdania z 
odbytego szkolenia, 
podzielą się zdobytą 
wiedzą i umiejętnościami 
ze słuchaczami oraz 
innymi nauczycielami w 
trakcie codziennej pracy 
dydaktycznej w CKU, na 
radzie pedagogicznej oraz 
na zebraniach komisji 
przedmiotowych. 



Kurs językowy 
na Malcie – 
2019 - 
zakwaterowan
ie

 Uczestnicy zakwaterowani 
byli  w apartamencie w 
budynku należącym do 
szkoły, Astolat House, w 
pokojach dwu i 
jednoosobowym. Budynek 
położony był w spokojnej, 
willowej dzielnicy w 
niedalekiej odległości od 
szkoły (20 minut pieszo).

 Apartament składał się z 
trzech pokoi oraz części 
wspólnej: otwartej kuchni 
połączonej z jadalnią i 
salonem oraz łazienki i 
pomieszczenia 
gospodarczego (pralnia).
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zakwaterowanie



Program 
kulturowy – 
zwiedzanie 
stolicy Malty - 
Valletty

 Piękne barokowe miasto 
zostało nazwane na cześć 
wielkiego mistrza Zakonu 
Maltańskiego w latach 
1557-68, który wsławił się 
zdolnościami taktycznymi 
podczas wielkiego 
oblężenia wyspy przez 
Turków w 1565 r., a 
następnie zaplanował 
budowę stolicy. Projekt 
miasta stworzył włoski 
architekt, uczeń Michała 
Anioła, Francesco 
Laparelli.

 Główne zabytki i atrakcje 
Valletty:

 Fort Św. Elma, Pałac 
Wielkiego Mistrza, Sacra 
Infermeria (Święty Szpital), 
Konkatedra Św. Jana, 
Bazylika Matki Bożej z Góry 
Karmel, Teatr Manoel, 
Ogrody Barrakka.
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Program 
kulturowy – 
Błękitna Grota, 
wioska 
rybacka, Gozo

 Błękitna Grota (Blue 
Grotto) to niewielka 
jaskinia w południowej 
części Malty, będąca 
częścią malowniczego 
systemu podziemnych grot 
i korytarzy rozlokowanych 
tuż nad taflą wody.

 Marsaxlokk – słynna 
wioska rybacka, w porcie 
pełno kolorowych łodzi 
luzzu, cumujących tu cały 
rok, w każdą niedzielę 
odbywają się tu targi 
rybne.

 Gozo – druga co do 
wielkości wyspa 
archipelagu Wysp 
Maltańskich, położona 2,5 
km od wyspy Malta. 
Według legendy to 
właśnie tu piękna nimfa 
Kalipso więziła Odyseusza 
Zabytki i atrakcje 
turystyczne to: Citadella i 
Kastel (cytadela) w stolicy 
Gozo Wiktorii, Błękitne 
Okno.



Program kulturowy – Błękitna Grota, 
wioska rybacka, Gozo



Program kulturowy – Błękitna Grota, 
wioska rybacka, Gozo



Program 
kulturowy – 
dawna stolica 
Malty - Mdina

 Średniowieczne miasto 
otoczone murami oraz 
fosą, położone na 
wzgórzu, skąd roztacza się 
szeroki widok na wyspę. 
Nazywana również 
Miastem Ciszy (wyłączone 
z ruchu kołowego), pełne 
uroczych wąskich uliczek z 
zabudową w kolorze 
piaskowca (mieszanina 
architektury 
średniowiecznej, 
normańskiej i barokowej). 
Wśród licznych kościołów 
dominuje Katedra Św. 
Pawła oraz Kościół 
Karmelitów.

 Przedmieścia Mdiny to 
miasto Rabat znane z 
katakumb Św. Pawła, który 
mieszkał w jednej z grot w 
czasie trzymiesięcznego 
pobytu na wyspie (po 
rozbiciu się statku, którym 
płynął w 60 r. do Rzymu), 
podczas którego 
wprowadził na Malcie 
chrześcijaństwo.



Program kulturowy – dawna stolica 
Malty - Mdina
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