Szkolenie specjalistyczne informatyków
w Executive Training Institute na Malcie
W dniu 8 października br., razem z kolegą informatykiem Panem Damianem
Mątkowskim wyjechaliśmy na specjalistyczne szkolenie do ETI (Executive Training
Institute Malta) pt. "Boost Your ICT Skills Technology in the Classroom". Podróż
rozpoczęliśmy od przejazdu samochodem na lotnisko w Katowicach - Pyrzowicach
gdzie po kolejkowych perypetiach na odprawie w końcu wsiedliśmy jako ostatni do
samolotu WizzAir lecącego na Maltę. Po około 2 i pół godziny wylądowaliśmy na
gorącej Malcie. Wylatując mieliśmy w Katowicach około 15 stopni a na Malcie było
o 10 stopni więcej.
Za radą swoich koleżanek, które już wcześniej były na Malcie w ramach tego
samego projektu (Erasmus+ "Mobility and creativy as a guarantee of
development" 2019-1-PL01-KA101-063161) i odbywały kurs językowy - kupiliśmy
sobie tygodniową kartę przejazdu do komunikacji publicznej. Ten krok zaoszczędził
nam stresu i w końcowym rozliczeniu okazał się bardziej opłacalny od kupowania
najpopularniejszych biletów 2 godzinnych. Autobusem X4 dotarliśmy z lotniska do
stolicy Valetty a z niej linią 13 dotarliśmy w pobliże naszego noclegu w Alexandra
Hotel *** w dzielnicy Paceville w mieście St. Julians.
Nastęne 2 dni spędziliśmy na wypadach krajoznawczo - turystycznych
w różne zakątki Malty, Gozo i Comino. Zwiedzaliśmy zarówno zabytki jak też plaże
i urokliwe zatoczki. Niestety w tak krótkim czasie musieliśmy wybierać, które
atrakcje jesteśmy w stanie zwiedzić a które zostawimy do zwiedzania na "następny
raz".
Poniedziałek zaczął się śniadaniem kontynentalnym w Hotelu a następnie
udaliśmy się do położonego w pobliżu Instytutu Szkoleniowego ETI. Ogromna
wielonarodowościowa rzesza ludzi z różnych projektów unijnych wymusiła na
organizatorach naszego kursu aby pierwsze spotkanie z trenerami odbyło się
w lobby hotelu butikowego George umieszczonego po drugiej stronie ulicy.
Podczas spotkania organizacyjnego menadżerka przedstawiła instruktorów
i przydzielała im grupy szkoleniowe. Nasza grupa - składająca się z 2 polaków,
2 polek, 2 niemek i 1 armeńczyka/węgra - trafiła na sympatycznego trenera, który

jak się później okazało był niezłym poliglotą. Nasz trener Mario Cortina
zaprowadził nas do przygotowanej sali szkoleniowej na terenie ETI gdzie
podłączyliśmy laptopy do sieci i od razu zaczęliśmy ostro pracować.
Przygotowany materiał kursu obejmował szeroki wybór aplikacji
internetowych, które można było wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym
i zdalnym. Nie będę opisywał technicznych szczegółów modułów kursu ponieważ
wszystko "kręciło się" dookoła zmiany sposobu myślenia o lekcjach prowadzonych
z młodzieżą. Aktywowanie samodzielnego myślenia u młodzieży i myślenia
wielopoziomowego to główne cele naszego trenera, który poprzez różnorodne
materiały zmuszał nas do umysłowej gimnastyki. Charakterystyka prezentowanego
materiału była dla nas już znana, ale podjęty kontekst "WIKI" z wykorzystaniem
otwartoźródłowych aplikacji był dla nas całkowicie nowy.
Przez kolejne dni poznawaliśmy kolejne moduły kursu - od godziny 9:00 do
godziny 14:30 z dwoma przerwami. Po szkoleniu zwiedzaliśmy kolejne atrakcje
Malty na krótkich wypadach, nawet wówczas gdy pogoda się popsuła i podało.
Chcieliśmy maksymalnie wykorzystać pobyt na Malcie.
Od początku kursu nasz trener mówił o rezultacie końcowym naszego
szkolenia, którym miał być projekt zespołowy związany z prezentowanym
materiałem kursu. Wspólnie z moim kolegą ze szkoły Panem Damianem
przygotowaliśmy projekt lekcji instruktażowej wyjaśniającej na różny sposób
różnice pomiędzy kodowaniem a szyfrowaniem informacji. Wszystkie projekty
miały być prezentowane na końcu kursu w języku angielskim. Niestety nasz
wcześniejszy wylot wymusił zmianę w przebiegu naszego szkolenia - musieliśmy
sumiennie (w luźniejszą dla pozostałych osób środę) odrobić zaległy materiał
z piątku z innym trenerem, którym okazała się bardzo sympatyczna i bardzo
konkretna Pani Roberta z Bułgarii. Czwartkowy wieczór poświęciliśmy na
dokończenie naszego projektu, który mieliśmy zaprezentować na ostatnich
naszych zajęciach w ETI.
Piątek to już poranne pakowanie bagaży i wymeldowanie z hotelu. Na
przedpołudniowych zajęciach w ETI zaprezentowaliśmy pozostałym nauczycielom
z grupy szkoleniowej nasz projekt. Oklaski na zakończenie prezentacji projektu
i gratulacje prowadzącego trenera były dla nas jednoznacznym świadectwem

dobrze wykonanej pracy. Po pożegnaniu i odebraniu certyfikatów udaliśmy się
w żmudną drogę powrotną do Polski.
Podsumowując był to bardzo udany wyjazd, dzięki któremu poznaliśmy
przede wszystkim inny punkt widzenia na sposób prowadzenia lekcji z wykorzystaniem środków ICT a także zwiedziliśmy kolebkę naszej cywilizacji (niektóre ruiny
na Malcie są dużo starsze od egipskich piramid) ... nie wspominam już o ćwiczeniu
języka angielskiego.
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