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„Tovább a szemléletváltásban a Z generáció jövőjéért”
ERASMUS+ KA1 mobilitási pályázatban szereplő
az EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE MALTA által szervezett
Fluency and Language Development for Educational Staff kurzusról
2017. október 9. – 2017. október 13.
2017. október 9 és 13. között vettem részt az EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE
MALTA által szervezett Fluency and Language Development for Educational Staff kurzuson.
Viszonylag könnyen tudtam repülőjegyet beszerezni. Mivel szorgalmi időszakban voltam,
igyekeztem minél ideálisabb időpontot találni, hogy kevésbé essek ki a tanításból. Így lett
vasárnapi indulással és pénteki visszautazással az egy hetes kurzusom.
A szállásomat egyénileg szerveztem egy szállodában, ami egyszerű, mondhatnám puritán
volt, de mindezt felülmúlta, hogy két perc járásra volt az iskolától.
Málta St. Julians városrészében van az ETI épülete, ahol a kurzusok zajlottak, ami egy
kiválóan felszerelt oktatási központ.
Az egész kurzusra és annak előkészítésére a precizitás, a pontosság, az odafigyelés, profizmus
és segítőkészség volt jellemző, ahogy azt már itthoni koordinátor kollégáimtól is tapasztaltam.
A csoportbeosztás a nyelvi szintekkel igen jól sikerült, azonos képességű nyolc fős csoportba
kerültem, hat lengyel és egy litván hölgy társaságában.
Céljaink között szerepelt a bátrabb, felszabadultabb kommunikáció, illetve új módszertani
lehetőségek megismerése.
Mindezekhez a kiváló máltai tanárnő nagy segítséget nyújtott.
Számomra a legizgalmasabb és legérdekesebb téma az egymás kultúrájának, illetve oktatási
rendszerének bemutatása és megismerése és összehasonlítása volt.
Mindezeket persze angolul.
Tanulságos, építő jellegű, maradandó élmény volt.
A tanárnő módszereiben, hozzáállásában, eszköz használatában a mai kor elvárásainak
megfelelően tartotta óráit. A közvetlen sikerélményre alapuló kommunikáció elősegítése után
sikerült a nyelvtani és szóhasználati problémákat is megbeszélni.
A napi, sok esetben 6-8 óra angol – 9-től 14:30-ig tartottak az órák – majd szinte minden
napra egy közös délutáni program. Málta nevezetességei, Valetta, Mdina, Sliema

megismerése, angol nyelvű idegenvezetéssel. Plusz még a kollégákkal való kötetlen
beszélgetések.
Családommal már nyaraltam ezen a helyen, igyekeztem egyéni felfedező utakat is tenni.
Úgy érzem, hogy nemcsak egy nyelvi kurzust kaptam ettől az egy héttől, hanem sokkal
többet, kulturális, módszertani és emberi szempontból is sokat tanultam.
Nem számít a kor, a nem, a származási hely, vagy hogy ki mennyit tud, hanem épp
ellenkezőleg.
Mindezeket a tanításban, a diákokkal és a kollégákkal való kapcsolatteremtésben, illetve a
szaktanácsadói munkámban is tudom majd hasznosítani.

Ezúton szeretném megköszönni a Tempus Alapítványnak az ösztöndíjat, illetve a KLIK
Szegedi Tankerületének és a Deák Gimnázium Erasmus koordinátorainak segítségét a
továbbképzés megvalósításában.
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