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 Még decemberben kellett meghozni a döntést, hogy hol szeretném a mobilitásomat 

tölteni. Barcelona és Málta között variáltam, de végül Málta mellett döntöttem, amit egyáltalán 

nem bántam meg. A kurzus rendkívül hasznos volt, nagyszerű embereket ismertem meg és a 

sziget is elvarázsolt. A budapesti Liszt Ferenc repülőtérről indult a gépem Máltára, a gépen 

rengetegen voltak, hiszen főszezon volt. Miután megérkeztem, az iskola által szervezett 

transzferrel jutottam el a szállásomhoz. Egy nagyon modern, új apartmanházban volt a 

szállásom, közös konyhánk és nappalink volt a többiekkel. Összesen tízen laktunk abban a 

lakásban. Viszonylag közel volt az iskolához, csak 15 perc gyalogtávra. A buszra nem volt 

érdemes várni, mivel akkora a forgalom a szigeten, hogy a buszok sosem a menetrend szerint 

érnek oda a megállóba. Egyedül feltérképeztem szombaton St. Julianst, megnéztem az 

útikönyvemet mit érdemes még megnézem a két hét alatt. A biztonság kedvéért még 

megkerestem az iskolát, hogy hétfő reggel ne kelljen keresgélnem és egy kicsit még tovább 

pihenhessek. 

Hétfőn reggel találkoztam az új osztálytársaimmal, nagyon érdekes volt, hogy Európa 

minden részéről érkeztek tanárok és egymást tudtuk inspirálni. Azt is nagyon hasznosnak 

találtam, hogy különböző tantárgyakat tanító tanárokkal kerültem egy csoportba. Hétfőtől 

péntekig 9-től 16 óráig tartották az órákat, nagyon intenzív kéthetes tanfolyam volt. Az órák 

légköre nagyon barátságos volt, az oktatónk hagyott gondolkodni minket, nem mondta meg 

rögtön a válaszokat, azóta is leveleztünk és követem a szakmai fórumait. 

Saját laptopon kellett dolgozunk, és ezáltal nagyon egyszerű volt a kurzust teljesíteni. 

Két projekten kellett dolgozni csoportmunkában. Cseh, szlovák, szlovén és magyar kollegákkal 

kerültem egy csoportba. Az ETI Malta szervezett fakultatív kirádnulásokat Valettába és 



Mdinába, ahova természetesen jelentkeztem, mivel meg szerettem volna ismerni a kultúrát. Az 

iskola közvetített egy utazást Szicíliába, ahova örömmel csatlakoztam. Intenzív látogatás volt 

ott, de örök élmény marad számomra. A másik kedvenc emlékem a szigetről a fesztivál. 

Ingyenesen lehetett részt venni egy fesztiválon, ahol David Guetta zenélt. A második héten már 

kolleganőm is csatlakozott a felejthetetlen utazáshoz. Vasárnap reggel át kellett költöznöm egy 

másik apartmanba, ahol Ladányi Lucával laktunk együtt tovább. Vasárnap megmutattam 

Lucának a várost, és bemutattam őt a többieknek. Jó volt Lucával lenni, segített az angolom 

fejlesztésében is. A hét további részében együtt fedeztük fel a szigetet, elmentünk a Szent Peter 

medencéjéhez és az Arany tengerpartra, ahol megnéztük a tökéletes naplementét. 

 

Málta, Golden Bay 

Úgy gondolom, hogy az életem minden területén hasznosítani tudom azt a tudást, amit 

ezalatt a két hét alatt szereztem. Nem tudom elégszer meghálálni az Erasmus+ 

koordinátoromnak Gáspár Róbertnek, a Tempus alapítványnak és a Kalocsai Krisztina 

Alapítványnak mindennemű segítségét a továbbképzés megvalósításában. 
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