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2019. augusztus 17-én, szombaton szálltam repülőre Budapesten, hogy két órával később 

megpillanthassam a magasból Málta gyönyörű partjait. Nagyon izgatott voltam, egyedül soha 

nem repültem még. Szerencsére minden rendben alakult, a kért transzferjárattal pedig a 

foglalt szállásomhoz is elvittek. Délelőtt még otthon ellenőriztem a csomagomat, délután 

pedig már a kétágyas szobánkban, kolléganőmmel (Sári Fannival) készültünk felfedezőútra St. 

Julians gyönyörű városába. Fanni kéthetes kurzusából addigra már lement egy hét és mire én 

megérkeztem, a várost már igen jól kiismerte. Jó hosszú sétát tettünk, ami közben 

megtanultam, merre található az iskolánk. 15 perces sétát jelentett ez minden reggel, a tenger 

friss illatát érezve és a helyiek nyüzsgésével tele. Vasárnap is a városban kirándultunk valamint 

Fanni bemutatott pár kurzustársának, így egyből gyakorolhattam angoltudásomat is.  

 



Hétfőn izgatottan vágtam bele a kezdődő kurzusomba. A leírásban új módszereket és játékok 

megtanítását ígérték, amelyekkel sokkal motiválóbban tudom tanítani a kisiskolásoknak az 

angol nyelvet. Szomjaztam a tudásra és arra, hogy minél több külföldi pedagógus kollégát 

ismerhessek meg. A kurzusomon volt szlovák, spanyol, lengyel és cseh nemzetiségű résztvevő 

is, végig angolul kommunikáltunk. Oktatónk igazi máltai volt. Minden reggel azzal kezdte, hogy 

bemutatott nekünk egy helyi nevezetességet. Ezt külön élveztem, mert igazán csak egy helyi 

ismerheti a környék legszebb kincseit: ezeket később fel is fedeztük Fannival. A kis bemutató 

után pedig a kurzus valóban azt adta, amit reméltem. Rengeteg új technikát tanulhattam, új 

szemléletmódot és tapasztalatot kaptam. Mindent egymáson próbáltunk ki. A játékokat, 

kooperatív technikákat, egymástól kapott ötleteket ott helyben, improvizálva, nevetve 

kaptam meg. Céljaim között szerepelt a bátrabb, felszabadultabb kommunikáció, illetve új 

módszertani lehetőségek megismerése. Mindezekhez mind a kurzustársak és a kiváló máltai 

tanárnő nagy segítséget nyújtott. Számomra a legizgalmasabb és legérdekesebb téma az 

oktatás rohamos fejlődésének megvitatása és a pedagógus ehhez való alkalmazkodásának 

megvitatása volt. Tanulságos, építő jellegű, maradandó élmény volt. A tanárnő módszereiben, 

hozzáállásában, eszközhasználatában is igazán kiemelkedő volt.   

 



Lebilincselő volt az intézmény felszereltsége és az ott dolgozók kedvessége, segítőkészsége. Az 

egész kurzusra és annak előkészítésére a precizitás, a pontosság, az odafigyelés, profizmus és 

segítőkészség volt jellemző így bátran mondhatom, hogy szívesen visszatérnék ide akár egy 

másik kurzus elvégzésére.  

Úgy érzem, hogy nemcsak egy módszertani kurzust kaptam ettől az egy héttől, hanem sokkal 

többet: kulturális és emberi szempontból is sokat tanultam. A kurzusok délután befejeződtek 

és napról napra egyre több új emberrel indultunk felfedezőútra Málta csodálatos világában. A 

társaságunk ellátogatott Mdina óvárosába, Vallettába, fürödtünk a St. Peter’s Pool-nál és a 

Golden Beach-en is, felfedeztünk St. Julians nyüzsgő, éjszakai életét. Életem legszebb 

naplementéjét láttam a tenger felett és még életemben nem halmoztam fel ennyi használható 

tudást egy hét alatt.  

Ezúton szeretném megköszönni a lehetőséget!  

Szeged, 2019. augusztus 30. 
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