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Résztvevő: Módos Andrea 
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2022. július 10.  

Július 10-én, vasárnap indultam a Ryanair légitársasággal Máltára. Már kora délután 

megérkeztem, így este még jutott időm a szállásom környékének felfedezésére. 

 

2022. július 11.  

A program korán kezdődött, mert már negyed 9-kor eligazítást tartottak az új „diákoknak”. Egy 

félig skót, félig máltai tanárt kaptunk. A csoportunk pedig összesen négy fős és mindegyikünk 

különböző nemzetiségű (cseh, lengyel, francia és magyar). Mindenki körülbelül B2 szinten 

beszél angolul.  

Az óra részletes bemutatkozással indult, melyben tanárunk is részt vett, a délelőtt második 

felében pedig olyan hasznos kifejezéseket tanultunk, melyeket hivatalos levelekben lehet 

használni.  

A délután nagy része pedig a környék további felfedezésével telt.  

 

 

 



2022. július 12.  

Ezen a napon egy helyettesítő tanár tartotta az órákat, ezért újfent bemutatkoztunk egymásnak. 

A tanárunk szintén mesélt az életéről, illetve sok érdekes információt osztott meg velünk 

Máltáról. Ezek után két fő téma köré épült a társalgás: az egyik a társadalmi egyenlőség, a másik 

pedig a gasztronómia témaköre voltak. Párban illetve csoportosan is sokat beszélgettünk, két, a 

témákhoz kapcsolódó videót is megnéztünk, és több szókincsbővítő feladatot oldottunk meg.  

Este egy rendkívül érdekes idegenvezetés keretében látogattunk meg Vallettát, Málta fővárosát.  

 

2022. július 13.  

Eredeti tanárunk betegsége miatt egy újabb helyettesítő tanárt kaptunk, ezért harmadszor is 

bemutatkozással kezdtünk. A nap folyamán a kurzus címéhez híven a beszédkészség 

fejlesztésén volt a hangsúly, melyhez nem egy-két nagyobb, hanem több kisebb téma 

szolgáltatta az alapot. Az óra végén pedig újságcikkek olvasásán keresztül gyakoroltuk a 

szövegértést.  

 

2022. július 14.  

Két nap után visszatért az eredeti tanárunk és betegsége okán a mentális egészség témáját jártuk 

körül. A témát egy újságcikk és egy videó alapján dolgoztuk fel és nagyon sok hasznos szót és 

kifejezést tanultunk.  

Késő délután a sziget első fővárosába, Mdinába és annak elővárosába, Rabatba tettünk 

kirándulást és idegenvezetőnk újra nagyon sok érdekességet mesélt nekünk.  

 

2022. július 15.  

A hét folyamán csak egy házi feladatot kellett elkészítenünk: egy fogalmazást saját 

országunkról, azon belül pedig bármilyen aspektusra fókuszálhattunk. Az órát ezeknek a 

fogalmazásoknak az ellenőrzésével és javításával kezdtük. Országaink bemutatása szolgáltatta 

az apropót a beszédkészség további fejlesztéséhez: az egyes kultúrák közötti hasonlóságokat és 

különbségeket tárgyaltuk meg. Az óra végén az utazás témaköréhez kapcsolódóan oldottunk 

meg néhány szövegértési feladatot.  

Csoportunk tagjai közül kettőnek is ez volt az utolsó napja, ezért a hét közös fotóval és 

búcsúzkodással zárult.  

 



 

 

2022. július 16. 

A hétvége első napján Gozo szigetére látogattam el, ahol előbb a fővárosba, Rabatba utaztam, 

majd pedig Xaghra városában néztem meg Ġgantija neolit templomát. A kisebbik máltai sziget 

sokkal nyugodtabb és csendesebb, mint a fő sziget és rendkívül nagy hatással volt rám. 

 

2022. július 17. 

A hétvége második napján új ismerőseimmel társalogva gyakoroltam az angol nyelvet, majd 

pedig a szállásom környékének „festáján” vettem részt, pont akkor ünnepelték ugyanis a 

helyiek templomuk védőszentjét.  

 

 

 

2022. július 18.  

Csoportunk három fősre csökkent, mivel csak egy cseh „diák” érkezett hozzánk a második 

hétre. Ennek okán az órát megint bemutatkozással kezdtük. Ezt követően az angol nyelvtan 

gyakorlásának szenteltük a délelőtt nagyobbik részét. Végül egy olvasásértési feladat zárta a 



napot, megjelent ugyanis tanárunkról egy cikk az egyik helyi újságban, és azt olvastuk el 

közösen. 

A délután folyamán a tengerparton tettem egy hosszú sétát.  

 

2022. július 19. 

Az óra első felében nyelvtani feladatokat oldottunk meg, majd áttértünk a fő fejlesztendő 

készségre, azaz a beszédgyakorlásra. Ezen a napon a két fő téma az amerikai és a brit angol 

közötti különbségek és a világtörténelem voltak. Ezek a témakörök számomra (nyelv- és 

történelemtanárként) kifejezetten érdekesnek bizonyultak és sok új kifejezéssel tudtam bővíteni 

ilyen irányú szókincsemet.  

Késő délután Isla városába utaztam el, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik Vallettára.  

 

 

2022. július 20.  

Az óra első felében ismét az angol nyelvtan rejtelmeiben merültünk el, majd a beszédkészség 

fejlesztésére tértünk át. Fő témáink ezúttal a lakhatás és az időjárás, illetve a 

környezetszennyezés voltak. Szókincsünket pedig sok kimondottan választékos kifejezés 

lejegyzésével bővítettük.  

Este megint Vallettában jártam, hogy alaposan megismerjem a sziget csodálatos fővárosát.  

 

2022. július 21. 

Tanárunk sajnos újból beteg lett, ezért újabb kollégája helyettesítette az utolsó két napon. Már 

mókásnak találtuk, hogy milyen könnyen ment a sokadik bemutatkozás. Ezt követően 

gondolattérkép segítségével próbáltuk elemezni az innováció és a tudomány kapcsolatát és 

mindenki részletesebben, példákkal alátámasztva is kifejthette a véleményét. Ezután országaink 



közlekedési rendszerét hasonlítottuk össze. Már ez is nagyon érdekesnek bizonyult, de 

leginkább az utolsó témában mélyültünk el teljesen, ami pedig a különböző oktatási rendszerek 

összehasonlítása volt.  

Este újra a régi fővárosban mentem el, hogy még egyszer sétáljak egyet a hangulatos utcákon.  

 

2022. július 22. 

Az utolsó napon megint az előző helyettesítő tanárt kaptuk meg. Először egy „játékot” 

játszottunk: két állítás közül kellett eldönteni, hogy melyiket választanánk, majd természetesen 

meg is indokolni. Ezután írásban fogalmaztuk meg a véleményünket a kéthetes kurzusról. Majd 

országaink gasztronómiáját hasonlítottuk össze és mindenki mesélt a jellegzetes ételekről. A 

nap utolsó részében jó ötleteket kaptunk arra, hogy milyen különleges helyekre látogathatunk 

el még Máltán ott-tartózkodásunk utolsó napjaiban. Végül már csak a búcsú maradt hátra.  

 

 

 

2022. július 23. 

A hétvége első napján tanárunk ajánlására újabb két lenyűgöző ötezer éves templomot 

látogattam meg, majd hajókáztam a híres Blue Grottónál, hogy a tengerről is megcsodálhassam 

a szigetet.  

 

2022. július 24. 

A délelőtt folyamán Marsaxlokk városában látogattam el a hagyományos helyi piacra, délután 

Floriana településen sétáltam, majd a tengerparton vettem búcsút a szigettől. 

 



 

 

2022. július 25.  

Kora délelőtt busszal indultam a máltai nemzetközi repülőtérre. Járatom időben felszállt és 

délután már meg is érkeztem Budapestre.  

 

Összességében elmondhatom, hogy a máltai kurzus nagyon hasznosnak bizonyult számomra. 

Bár nem angoltanár vagyok, nyelvtanárként nagyon sokat profitáltam a megszerzett 

tapasztalatokból, a sok történelmi téma, amelyet érintettünk, illetve a megtekintett látnivalók 

pedig szintén olyan tudással vérteztek fel, amit bizonyára hasznosítani tudok az óráimon és a 

tanórákon kívüli tevékenységek során. Ezenkívül azt is fontosnak tartom, hogy különböző 

tanárokat, illetve „diáktársaim” személyében, kiváló kollégákat ismerhettem meg, akiknek a 

módszerei, véleménye és szemléletmódja rám is hatással voltak. Természetesen korábban is 

tisztában voltam vele, hogy az angol nyelv megfelelő szintű ismerete napjainkban már 

nélkülözhetetlen például a világról való tájékozódáshoz, a szakirodalom olvasásához, vagy a 

külföldi kollégákkal való kapcsolattartáshoz. Ennek a nyelvismeretnek a fejlesztéséhez adott 

hozzá nagyon sokat a tanfolyam, amelyen, bár a hangsúly a beszédkészség fejlesztésén volt, a 

többi fontos kompetenciát (mint a hallás utáni értés, a szövegértés és a nyelvtan) is sokat 

gyakoroltuk. Másrészt pedig óriási pozitívumnak tartom, hogy ez a tanulás két hétig teljesen 

angol nyelvi környezetben zajlott.  

 

Dátum: 2022. augusztus 4.   

Módos Andrea 

 


