Správa z III. nadnárodného stretnutia- Projekt ERASMUS+ 2016 –
2018
„Bookworms in Europe“
St Ignatius College Siggiewi Primary, Siggiewi, Malta
02.06. - 06.06.2018
St Ignatius College Siggiewi Primary na Malte je zmodernizovaná škola s dvoma ihriskami a jedným
vonkajším bazénom. Škola má približne 450 žiakov v 10 triedach MŠ a 17 tried na prvom stupni.
Medzi hlavné predmety, ktoré sa na vyučujú sú maltský jazyk, anglický jazyk, matematika, prírodné
vedy a technológia, náboženstvo, spoločenskovedné odbory. Veľký dôraz sa kladie aj na výtvarnú
výchovu a pracovné vyučovanie, hudobnú výchovu, dramatickú výchovu, informatiku a telesnú
výchovu. Všetci žiaci školy nosia zeleno-modré uniformy. Vyučovanie prebieha v neveľkých triedach,
kde podľa potreby učiteľovi vypomáha asistent. Všetky triedy sú veľmi pekne vyzdobené, takmer
v každej triede môže učiteľ pracovať s počítačom a interaktívnou tabuľou.
V škole sa nachádza aj knižnica, v ktorej si môžu žiaci zapožičať knihy nielen v maltskom ale aj v
anglickom jazyku. Keďže angličtina je na Malte druhým úradným jazykom, žiaci už v materskej škôlke
plynulo rozprávajú anglicky. My sme mali možnosť zúčastniť sa na troch ukážkových hodinách. Ako
prvú sme navštívili triedu trojročných detí. Táto hodina bola zameraná na upevňovanie audiovizuálnej pamäte. Na druhej vyučovacej hodine sa učiteľka zamerala na rozvoj slovnej zásoby. Žiaci
pracovali v skupinách a každá skupina mala pridelenú inú aktivitu. V tretej ukážke žiaci hľadali slová
s hláskou -„oa“ Učiteľka mala pripravené aktivity upevňujúce správnu výslovnosť jednotlivých slov
s touto hláskou.
Na spoločnej porade sme najprv zhrnuli, čo sa nám do posledného stretnutia podarilo urobiť.
Vyhodnotili sme dotazníky a prekonzultovali obsah záverečnej správy projektu. Okrem pracovných
povinností sme mali možnosť spoznať kultúrne bohatstvo hlavného mesta Valletta, ktoré vďaka
svojej historickej hodnote patrí medzi svetové dedičstvo UNESCO. Neďaleko hlavného mesta sa
nachádza ďalšie krásne starobylé mesto Mdina, ktoré bolo kedysi hlavným mestom, no dnes ho
nazývajú „tiché mesto“.

Dátum

Aktivita

Sobota, 02.08.2018

Príchod do hotela – Qawra Palace Hotel

Nedeľa, 03.06.2018

Odchod z hotela o 9.00 a presun do hlavného mesta
Valletta
9.45 prehliadka mesta
10.15 návšteva tried, obhliadka školy
13.00 presun do Birgu
14.15 obed v Don Berto
13.45 projektová porada
17.00 návrat do hotela

Pondelok,04.06.2018

8.15 presun z hotela do školy Siggiewi
9.10 uvítací ceremoniál v školskej hale
10.15 prestávka
10.30 návšteva tried
12.00 obed
13.00 Projektová porada. Dohodnutie sa na
vypracovaní záverečnej správy projektu.
15.30 návrat späť do hotela

Utorok, 05.06.2018

8.15 odchod z hotela do školy v Siggiewi
9.00 porada v školskej knižnici
10.30 prestávka
11.00 pokračovanie porady v školskej knižnici
12.00 obed
12.30 návšteva školského múzea
13.15 plenárny míting
15.00 presun do hotela
20.00 večera v La Nave Bistro, Qawra

Streda, 06.06.2018
Odchod na Slovensko

Vypracovala: Mgr. Martina Zavodníková
V Košiciach, dňa 12.06.2018
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