Morvai Éva beszámolója
A világjárvány miatt 2 évvel későbbre halasztódott a mobilitásunk. Izgatottan
vártuk az utazást. Úticélunk Málta volt.

.
Még nem jártunk itt, ezért esett a választásunk erre a kis szigetre. Az ERASMUS
pályázat letőséget nyújt, hogy a költségvetést megteremti a pályázóknak.
A szállásfoglalásban, transzferjárat intézésében a TEMPUS Közalapítvány
dolgozója segített. Nagyon kedves és készséges volt, bármikor hívhattuk,
segített.
A tanév befejezésével azonnal indultunk.
Repülővel utaztunk. A közel 2 órás út szélcsendben, napsütésben történt
11 000 méter magasan.
A kapitány idegenvezetést tartott nekünk, ugyanis a Vezúv fölött is elrepültünk,
de más fontos látnivalót és információt is megosztott velünk az utazás során.

Máltára érkezve profi szervezésben volt részünk. A repülőtéren - ahol már
vártak minket az ETI megbízott munkatársai - a transzferrel elszállítottak minket
a szállodába St. Julians-be.
St.Julian egy iskolaváros, ahol több iskola is található, rengeteg fiatallal teltek
meg az utcák, akik tanulni utaztak Máltára.
Képzéseink:
Oktatóink máltai lakhelyű angol tanárok. Csoporttársaim több országból
érkeztek. Lengyel, francia, német és svájci pedagógusokkal voltam egy
csoportban. A képzésem Fluency and English language development lehetővé tette a
nyelvi kulcskompetenciák frissítését. Ezért esett a választásom erre a nyelvi
képzésre.
A cél nem csak az volt, hogy a kurzuson részt vegyünk, hanem, hogy az ottani
életstílust, más kultúrából érkező emberekkel a kapcsolatot kialakítsuk és
fenntartsuk. Multikulturális környezetben cserélhetünk információt és
tapasztalatot a résztvevő más országból érkező kollegákkal - fejlesztve a
folyékony társalgást és a helyes nyelvtani szerkezetek használatát,
kommunikációs készségünket. Nagyon sokat beszélgettünk. Természetesen
mindezt angolul. Különböző módszereket dolgoztak ki a szervezők arra, hogy
használjuk az idegen nyelvet. Bővítettük szókincsünket és a kiejtés terén is
nagyon jó gyakorlatra tettünk szert használva az online felületeket, amelyeket
munkám során én is hatékonyan szeretnék használni diákjaimmal.

A két hét alatt két különböző és nagyszerű oktatóval volt szerencsém
megismerkedni.
Az ERASMUS kurzuson általában az első nap arról szól, hogy bemutatjuk az
országunkat, városunkat és az iskolánkat.

Málta egy igen érdekes és egyben gyönyörű hely. Én személy szerint
tengerparton még nem jártam, ezért is volt felemelő élmény itt lenni,
megtapasztalni a tenger szépségét ezekkel a színekkel élőben, ahogy láttuk.

Csodás tengerpartokat láttunk kis öblökkel és az óvárosok szépségével,
amelynek ismertetését kedves idegenvezetőnk rengeteg történelmi
háttérinformációval fűszerezte meg.
Hiszen minden ERASMUS pályázat kulturális programokat is tartalmaz. Reggel
9-től 14 :30-ig tartottak a képzések, utána fakultatív programként
megszervezett kulturális programokra mehettünk.

Igyekeztem a helyi ételeket is megkóstolni. Bár nyulat nem ettem, de halból
készült helyi specialitásokat igen.

Időjárás
Máltán igen meleg volt, ezt még tetézte a párás, sós tengeri levegő, ami rám
igen szokatlanul hatott. Itt nem igazán esik az eső. Szeptemberben különösen
kevés, ez látszott a növényzeten is. Jellemző a klímaberendezések használata
mindenhol, boltokban, éttermekben.
SZÁLLÁS
Nagyon kedvesek voltak hotelünk dolgozói. Kényelmünket szolgálta két hétig a
kellemesen berendezett, tiszta szoba, finom reggeli, tetőn elhelyezkedő
medence. SZÁLLÁSUNK
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Málta egy többnemzetiségű ország. Több mint 100 nemzetiség él itt.
Olaszország közelsége miatt olaszok, afrikaiak, sok kínai él a szigeten.

A közlekedésre jellemző :

Hát a kép magáért beszél. Néha úgy tűnt, nincsenek is szabályok, de azért
türelmesek a gyalogosok és a sofőrök is.
Az eltöltött két hét igen gazdag szakmai tapasztalatot adott, ezenkívül remek
idő volt a szabadidő eltöltésére is. Mindenkit csak bíztatni tudok, hogy
pályázzon ERASMUS szakmai továbbképzési programokra.
Morvai Éva

