
Trzy żywioły na Malcie 

Projekt „Nasza mobilność- szansą na wiedzę i większy rozwój naszych uczniów“, realizowany 

jest w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza od września 2018 do czerwca 2020 r. w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (POWER) – Mobilność kadry edukacji 

szkolnej. Celem projektu jest między innymi podniesienie jakości pracy szkoły, stworzenie 

optymalnych warunków dla rozwijania zdolności, talentów oraz  zainteresowań uczniów, 

nabywanie i poszerzanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, otwarcie na inne 

języki i kultury. 

W ramach projektu, od 18-22.02.19 nasze 

nauczycielki: Iwona Perz-Bilińska, Elżbieta 

Kula oraz Katarzyna Milewska przebywały 

na Malcie w Newark School. Kraj oraz 

szkoła zostały wybrane ze względu na 

obowiązujący urzędowy język angielski, 

doświadczenie w prowadzeniu mobilności 

na skalę międzynarodową oraz odmienność 

kulturowa. Mobilność była również okazją 

do poszerzenia wiedzy na temat Malty i jej 

mieszkańców, poznania kultury, historii, 

geografii, problematyki społecznej i 

ekonomicznej. 

Nauczycielki realizowały tzw. job 

shadowing, czyli obserwowały pracę 

maltańskiej szkoły w Sliemie. Job 

shadowing to uczenie się pracy innych 

poprzez obserwację, bezpośrednie 

śledzenie poczynań osoby pracującej na 

danym stanowisku. Uczestnictwo w 

projektach typu: job shadowing niesie ze 

sobą wiele korzyści. Można poznać 

specyfikę pracy z młodzieżą w innym 

kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a 

także nawiązać wiele przydatnych 

kontaktów, które mogą się przełożyć na 

późniejsze sukcesy w realizacji 

projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą 

się ciekawe pomysły na dalsze działanie. 

Nauczycielki Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza uczestniczyły w lekcjach języka angielskiego, 

przedmiotów przyrodniczych, matematyki, historii. Zapoznały się z dokumentacją szkolną, 

planowaniem zajęć, organizacją pracy nauczycieli. Podczas zajęć historii, nauczycielki poznały 

praktyczne zastosowanie metody CLIL czyli Content and Language Integrated 

Learning, uczenia się słówek i gramatyki „przy okazji”. Lekcja opierała się na temacie 

wziętym z prawdziwego życia czyli karnawale, do którego przygotowuje się Malta. 



Podczas pobytu w Newark School omówiono również 

podobieństwa i różnice modelów kształcenia obu krajów, 

które bardzo się różnią. Edukacja na Malcie rozpoczyna się 

już w wieku 5 lat i trwa obowiązkowo do 16 roku życia. 

Najważniejszym wymiernym efektem udziału w projekcie 

jest rozwój zawodowy i podniesienie kompetencji 

zawodowych nauczycieli. Pomimo dość napiętego 

programu zajęć nauczycielki zrealizowały również program 

kulturowy, poznając historię Malty, jej sztukę, architekturę, 

przyrodę oraz kuchnię. 

Udział w projekcie umożliwił nauczycielkom zdobyć nowe, 

innowacyjne doświadczenia zawodowe, które będą mogły 

wykorzystać w swojej pracy zawodowej. 

Na koniec pobytu, dyrektor zarządzająca szkołą Newark, pani Rossane Galea wręczyła 

certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w mobilności.  

Dzięki Job shadowing nauczycielki poszerzyły swoje umiejętności i kompetencje w zakresie 

komunikacji interpersonalnej, planowania i ustalania celów, organizacji pracy, współpracy w 

zespole wielokulturowym. 


