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A debreceni Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az Erasmus 

+ KA101 program keretein A világ jobbá tehető- középpontban a soft skillek című 

pályázatával oktatói mobilitásra nyert támogatást. Ennek köszönhetően 2022. július 10-24-ig 

két hetet tölthettem Máltán Msidában, és részt vehettem a Malta University Language School 

által szervezett English Language Development and Digital Skills for Teacher and Staff 

Working in Schools elnevezésű angol nyelven tartott kurzuson. 

 

A gimnáziumunkban és az általános iskolánkban testnevelést és gyógytestnevelést tanítok. 

Más mellett elsősegélynyújtó szakkört is tartok. Azért választottam a lehetőségek közül ezt a 

kurzust, mert én német és orosz nyelvet tanultam korábban, és a munkámban, valamint a 

magán életemben tapasztaltak során égetően fontosnak tartom az angol nyelv legalább 

társalgás szintű ismeretét. Célom továbbá, hogy segíthessem az intézményünket a külföldi 

tanulócsoportok fogadásában, illetve a mi diákjaink kiutazásakor a kíséretben. Terveim között 

szerepel egy felnőtt elsősegélynyújtó csapat kialakítása is, ahol a verseny magasabb szintjén 

angolul kell beszélni. 

 

A nyelviskolától minden tájékoztatást és segítséget megkaptam. A világjárvány miatti 

kiutazásom az eredetihez képest két évet tolódott. Ennek ellenére sem lankadt az 

érdeklődésem a kurzus iránt. A máltaiakkal való kapcsolatom folyamatos volt. Amikor 

bizonyossá vált a program megvalósulása, készségesek voltak, bizalommal fordulhattam 

hozzájuk. Külön ügyintéző (Roger) foglalkozott velem mindvégig. Intézték a szállásomat, a 

Campus Hubon stúdió apartmant és a reptéri transzfereket. Szimpatikus és megnyugtató volt 

számomra, hogy a kurzus megkezdése előtt online szintfelmérőt írattak velünk. Így akkori 

állapotomnak megfelelő tudásszintű nemzetközi csoportba kerültem, egyedüli magyarként. Ez 

nehézségnek tűnt, de igen hatékony volt a nyelvtanulásom szempontjából.  

 

Az első és a második héten más-más csoportom volt. Különböző országokból érkező (dél-

koreai, argentin, francia, olasz, cseh, spanyol, török és lengyel) tanítók tanárok és egyetemi 

hallgatók alkották. Foglalkozásaink hétköznaponként 9.00 órától 14.30-ig tartottak, két tíz 

perces és egy húsz perces ebéd szünetettel. Délelőtt Paulo Fernandez tanított minket, 

változatos módszerekkel nagy lelkesedéssel és türelemmel a nyelvhelyességre. 



Délutánonként, a még hatékonyabb fejlődés érdekében, egy magasabb szinten lévő 

csoporthoz kellet csatlakoznom. Itt Karen M. Borg brit származású tanárnő irányításával 

végeztünk szituációs, kommunikációt elősegítő páros és csoportos gyakorlatokat. Bár 

nehezebb volt, mint a szintemen lévőkkel dolgozni, mégis nagyon tetszett.  

 

A tanórákon kívül a kényelmes és jól felszerelt egyetemi Campuson, a lakótársakkal történő 

kapcsolatteremtés is elősegítette számomra az angol nyelv alapjainak intenzívebb elsajátítását. 

Közös hajókirándulást is tettünk az egyetem szervezésében a Valletta körüli parton. Ekkor 

Málta történelméről és kultúrájáról is tájékoztatott minket az idegenvezető.  

 

Kora esténként és a hétvégén volt alkalmam kirándulni (Mdina, Mosta, Rabat, Valletta, 

megalit templomok, Birgu, Blue Grotto) az országban, mely során a helyi lakosok 

segítőkészségét és kedvességét gyakran megtapasztaltam. A Máltán töltött két hét sokrétűen 

gazdagított. Nagyon jól éreztem magam. 

  

Szeretettel ajánlom minden képződni vágyó, új tapasztalatokra és kihívásokra nyitott 

kollégának, hogy bátran vegyen részt az oktatói mobilitási programokban például Máltán és 

legyen a Malta University Language School vendége-tanulója.  

 

Bodnár Margit 


