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Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás révén 2 hetes angol 

nyelvi kurzuson vettem részt az Easy School of Languages nyelviskolában. A nyelvi kurzus 

Máltán, a nyelviskola pedig Málta fővárosában, Vallettában volt. Két fő szempontot 

figyelembe véve döntöttem a máltai kurzus mellett. Döntésemet elsősorban az befolyásolta, 

hogy itt találtam meg a saját angol nyelvi ismeretemnek megfelelő szintű kurzust, másodszor 

pedig a parányi Málta szigetén koncentráltan találhatóak olyan történelmi és kulturális 

emlékek, látnivalók, amelyek egyéni érdeklődésemhez nagyon közel állnak. 

 Az Easy School of Languages iskola jól szervezett, kiváló tanárokkal és a munkájukat segítő 

személyzettel. Mindenki segítőkész és felkészült volt. A kurzus megkezdésének napján 

szintfelmérés történt írásban, hasonló feladatokkal, mint egy nyelvvizsgán. Ez alapján az A2 

szintű csoportba kerültem, ami teljesen korrekt volt számomra. A kurzus során két héten 

keresztül egy 2 fős kiscsoportban folyt az oktatás. Az órákon sok nyelvtani és írásbeli 

feladatot oldottunk meg. Minden órán nagy hangsúlyt helyeztek a kommunikációs készségünk 

fejlesztésére. Tanárnőnk nagyon változatos módszereket alkalmazott, sok olyan helyzetet 

teremtve, ahol egymással interakcióba kerültünk. Az iskolában mintegy 200, a világ 

különböző részeiről érkező diák tanult. Ez a sokszínűség lehetőséget adott arra, hogy 

megismerjük egymás országát, kultúráját, szokásait. A szünetekben és a tanítási nap végén az 

iskola közösségi helyiségében találkoztunk egymással. Az iskola, a kurzus 2 hete alatt 

folyamatosan, illetve a kurzus végén elégedettségi kérdőíveket töltetett ki velünk a kurzusról, 

a tanárunkról és az iskola által közvetített vendéglátó családokról. Fontos volt számukra a 

véleményünk.  

Egy hamruni vendéglátó családnál kaptam szállást, ami kiváló lehetőséget nyújtott számomra 

ahhoz, hogy az angol nyelvtudásomat a hétköznapi élethelyzetekben is gyakorolhassam és 

megismerjem a mindennapjaikat. A családdal a reggelinél és a vacsoránál találkoztam. A 

család nagyon segítőkész, közvetlen és kommunikatív volt.  

Málta egy parányi - 2 nagyobb és több parányi szigetből álló - szigetország a Földközi-tenger 

kellős közepén. Az ország városai bővelkednek építészeti, történelmi és kulturális 

látnivalóban. A neolitikum időszakából fennmaradt megalitikus templomoktól, a második 



világháború idején épített óvóhelyekig megtalálhatóak a különböző történelmi korszakok 

emlékei. Az ország népességének több mint 90%-a római katolikus vallású. A tradicionális 

vallási hagyományok ma is a mindennapi élet szerves részét képezik. Két hetes kint létem 

alatt több alkalommal szemtanúja lehettem a látványos körmenetekkel és utcai fiesztával 

egybekötött vallási ünnepeknek. A tengerpart nagyon változatos. A homokos, kavicsos, 

sziklás strandok mellett meredek sziklafalak szegélyezik a partvonalat. A máltai emberek a 

hétköznapi kommunikációban is rendszeresen használják az angol nyelet. Jellemzően nagyon 

közvetlenek és segítőkészek a turistákkal. 

A tanulás mellett lehetőségem volt megismerkedni Málta történelmi és kulturális emlékeivel 

és természeti szépségeivel. A kirándulások alkalmával sok impulzust, információt szereztem a 

sajátos máltai kultúráról, történelemről és gasztronómiáról. Összegezve csodás és számomra 

feledhetetlen két hetet töltöttem Máltán. A nyelvtanulás és a kommunikációs készségem 

fejlesztése mellett sok kedves, barátságos embert ismerhettem meg és sok új ismeretet 

szereztem a máltai történelemről és kultúráról. Ez a két hét megerősítette azt a 

meggyőződésemet, hogy felnőtt fejjel is szükséges, hasznos és érdemes tanulni.  
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A Nagymesterek Palotájának kiállítása Vallettában 


