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Nyelvtanfolyam Máltán 

2022. július 18-29. között angol nyelvtanfolyamon vettem részt Máltán az 

ERASMUS+ program keretén belül, a vallettai Easy School of Languages nyelviskolában.  

Szegeden a Tisza-parti Általános Iskolában dolgozom magyar-történelem szakos tanárként és 

fejlesztő pedagógusként. A tanfolyamot megelőző tanévben magánórák keretében kezdtem el 

a nyelvtanulást. Sok időt és pénzt áldoztam arra, hogy neki merjek vágni életem eddigi 

legnagyobb kalandjának.  

Nagyon hálás vagyok, hogy iskolánk pályázati koordinátora és vezetője is támogatott 

ebben a tervemben. Életemben másodszor voltam külföldön. és először úgy, hogy nem volt 

mellettem senki, aki a napi szintű kommunikációt megkönnyítette volna. A felkészülésben 

sokat segítettek a honlapon lévő beszámolók, valamint azok a kollégák, akik már részt vettek 

ezen a pályázaton.  

A tanfolyam előtt 10 nappal kaptam egy online tesztet, amit ki kellett tölteni és ez 

alapján osztottak be csoportba. A teszt eredménye reális volt, mert hozzám hasonló tudású 

kollégákkal kerültem össze, így végig jól éreztem magam a kurzuson. Az első nap izgalmai 

után, másnap már felszabadultan léptem be a tanterembe.  

Délutánonként volt időnk felfedezni Málta szépségeit, helyi látnivalóit. A 

csoportunkban összebarátkoztam egy lengyel tanárnővel, akit a férje kísért el, velük sokszor 

kirándultunk együtt. A barátság tovább folytatódott már találkoztunk Budapesten, nyárra 

pedig meghívást kaptunk Kopernikusz szülővárosába: Torunba. Azt gondolom,hogy  a 

pályázat egyik fő célkitűzését, a nemzetközi kapcsolatok erősítését is sikerült ezzel a szép 

barátsággal megvalósítanom.  



A nyelviskola egyik teljesen új apartmanjában volt a szállásom, busszal kellett 

utaznom, de olyan kicsi a sziget, hogy nagy távolságok nincsenek. Ezért is javaslom azoknak 

a kollégáknak Máltát, akik hozzám hasonlóan kevés nyelvtudással, rutinnal rendelkezzenek 

külföldön, mert végig biztonságban érezhetik magukat.  

A nyelvtanfolyam sokat fejlesztett a nyelvi tudásomon és a szóbeli 

kommunikációmon. Augusztusban már újra elkezdtem a nyelvi órákat itthon és nagyon 

szeretném, ha lenne még lehetőségem külföldön tanulni, nyitottságot és az önmagamba vetett 

hitet erősítette ez a két hét.  

 


