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2019. július 12-én érkeztem meg Valettába, Málta gyönyörű fővárosába. Tanfolyamom 

kezdetéig két és fél nap állt a rendelkezésemre, hogy felfedezzem világörökségünk egyik 

gyöngyszemét. A mediterrán éghajlat esti sétákra csábított. A nyüzsgő éjszakai életben pazar 

látványt nyújtott a tökéletesen megvilágított Nagymesteri Palota, a miniszterelnök rezidenciája 

- az Auberge de Castille et Leon épülete -, a Szent János-társkatedrális, illetve az Alsó Barakka 

Kertek, amely nappal talán még lenyűgözőbb. A kikötőbe tett látogatásom alkalmával a tenger 

végtelenül nyugodt volt, órákig csodáltam a hajók jövés-menését. A helyiek vendégszeretete 

egyből magával ragadott. Kivétel nélkül, mindenki elképesztően kedves és segítőkész volt. A 

ráérős temperamentum csak úgy ragadt a turistákra. 

 

 

 



 Egy fantasztikus hétvége után elérkezett a tanfolyam első napja, amit nagyon vártam 

már. A szállásomtól fél kilométerre lévő Easy Language School of Valetta egy nagyon modern 

ötemeletes intézmény volt. Klimatizált tantermeiben interaktív tábla segítette a tanulás 

folyamatát. Első nap egy nyelvi felmérő után csoportokba osztottak minket. Én egy kilenc fős 

csoportba kerültem. A csoport tagjai egy kivétellel mind tanárok voltak. A délelőttöket velük 

töltöttem intenzív nyelvfejlesztésen. Délután már egy kicsit vegyesebb csoportban a CLIL 

módszerrel ismerkedhettünk meg. Mindenki pedagógus volt, de eltérő volt a nyelvi szintünk 

angolból, ez egy kicsit nehezítette a kommunikációnkat.  

 

A délelőtti nyelvórákat egy Lara nevű, fiatal hölgy vezette, aki máltai születésű volt, 

anyanyelvi szinten beszélt angolul, frissen végzett angol irodalom szakon. Pozitív 

személyisége, közvetlensége nagyban hozzájárult oldott hangulatunkhoz, mindig jókedvűen 

érkeztünk a tanfolyamra. Az English File Intermediate tankönyvből szemezgetett nekünk 

érdekesebbnél érdekesebb témákat. Beszélgettünk betegségekről, extrém sportokról, 

kultúrákról, és sok-sok olyan témáról, ami spontán vetődött fel bennünk. Lehetőségünk volt 

önálló munkára, páros beszélgetésre, illetve csoportos feladatmegoldásra is. Lara 

óraszervezései példaértékűek voltak számomra.  

A CLIL módszer alapjait ismerve érkeztem a tanfolyamra a Szegedi Nemzetközi 

Általános Iskolából, ahol a tanítás angolul zajlik. Szerettem volna több gyakorlati módszert 

megismerni, amelyek az egyes tantárgyak tanítását segítik idegen nyelven. Caroline Campbell, 

az iskola igazgatója talán túl is szárnyalta elképzeléseimet, rengeteg számomra még nem ismert 

gyakorlati módszert mutatott nekünk. Számos bemutatott eljárást már használtam a 

gyakorlatban, a csoport tagjai és Caroline is szívesen vette, ha megosztottam tapasztalataimat. 



Mindig érdeklődve fogadták, amikor egy-egy módszerről meséltem, hiszen egyedül én 

érkeztem nemzetközi általános iskolából, ahol a gyermekek anyanyelve különböző az egyes 

osztályokon belül.  

 

 

Csodálatos hetet töltöttem Máltán, ahol a kurzusnak köszönhetően kompetenciáimban 

megerősödve és szakmai hitemben megújulva térhettem haza. 


