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Az új tanév sűrűjéből visszatekintve különösen lélekemelő a Máltán eltöltött hét, melyen
többet kaptam, mint egy nyelvi kurzust: biztatást a megújuláshoz, hitet az fejlődéshez, egy
nemzetközi csapat sokszínűségének izgalmát és persze betekintést egy varázslatos ország
kultúrájába. A tanártovábbképzéseket, nemzetközi projekteket nagy rutinnal szervező fogadó
intézménynek ezúttal is gördülékeny adminisztrációt köszönhettünk, így lengyel, olasz, német
és magyar csoporttársaimmal az angoltudásunk felelevenítésére és az ország értékeinek
felfedezésére koncentrálhattunk. A kurzus, anyanyelvi skót tanáromnak köszönhetően remek
hangulatban telt, sok-sok lehetőséget kaptunk az élő beszédre. Nyilván inspiráló volt Málta
kétnyelvű környezete is, bár igényes angolt, legfeljebb a turizmusban érdekeltektől hallottam.
Annál nagyobb élmény volt számomra az egyedülálló máltai nyelvvel való ismerkedés és
lenyűgözött a szigetország földrajzi adottságain túl kultúrájának ősisége, rétegzettsége. A kora
délutánig tartó órák után kiváló idegenvezetők segítették a főváros, Valetta és az építészetileg
lélegzetelállító Mdina megismerését. Csoportosan hajóztunk a Blue Grotto sziklái közt, és
bejártuk a híres kikötőváros, Marsaxlokk halpiacának környékét.
Egyéni sétáim során szerzett életreszóló élményeim közül most a valettaiakat emelném ki: a
Régészeti Múzeum építészeti és szobrászati anyagát, a Fort St. Elmo-t, a Szent János
Lovagrend lenyűgöző épületeit.
Máltát történelmi szerepe miatt egykor így nevezték: “The Nurse of Mediterranean”.
Gyógyító erejét klímájának, gasztronómiájának, befogadó légkörének, a máltaiak
türelmességének és könnyed kommunikációjának, az ETI kurzusain résztvevők ezen a nyáron
is megtapasztalhatták. A mi csoportunk különösen szerencsés volt abban, hogy egymás felé is

nyitni tudtunk, és amennyire sűrű programunk és eltérő angol tudásunk engedte, ki-ki mesélt
saját hazájáról is.
Az ETI-től természetesen segítséget kaptunk kinttartózkodásunk minden ügyéhez, és gondot
fordítottak arra is, hogy online kurzusaikat, együttműködő intézményeiket, tanári
kapcsolattartási felületeiket bemutassák.
Pedagógiai munkám során igyekszem a megtapasztalt pozitív mentalitást képviselni és
örömmel avatom be diákjaimat a máltai kultúra titkaiba. Angoltudásom további fejlesztéséhez
is önbizalmat kaptam, s ez - megvallom - több, mint amit reméltem az ösztöndíj elnyerésétől.
Ezúton is hálásan köszönöm, P.Szabó Melinda kolléganőmnek a rengeteg segítséget
pályázatunk sikeréhez!

