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2017 júliusában vehettem részt Málta fővárosában, Vallettában egy két hetes angol nyelvi 

kurzuson. Csodálatos élmény volt számomra nemcsak az ország, a város, a tenger, hanem a 

kitűnően szervezett nyelvtanfolyam is. Az EASY School már fantasztikus elhelyezkedésével, 

barátságos, családias hangulatával rögtön elnyerte tetszésemet. Valletta „szívében” egy csendes 

kis utcában, egy régi, történelmi épületben működik a modern nyelviskola, melynek 

tetőteraszáról a kikötő és a tenger lenyűgöző látványa tárul elénk. 

 

 
 

 

 Én kezdő angol nyelvtudásommal A/1-es szintű tanfolyamra jelentkeztem, azzal a céllal, hogy 

két hét alatt a 60 órával intenzíven fejlesszem nyelvtudásomat, főként az élő, beszélt nyelv 

használatát. Azért  választottam Máltát, mert tudtam, hogy itt a máltai mellett mindenki beszéli 

az angolt is, és az ország specialitása az angol nyelviskolák működtetése, ahova a világ minden 

pontjáról érkeznek tanulók. Nem csalódtam! Az EASY Schoolban nyelvi szintek szerint 

osztották be a jelentkezőket, így én is a nekem megfelelő csoportba kerültem. Az is tetszett, 

hogy az Erasmus+ programban résztvevőket külön kezelték és nem vegyítették a nyelviskola 



többi hallgatójával. A mi csoportunk hét főből állt: két lengyel, két szlovén és két magyar 

kolléganővel dolgoztunk együtt egy dinamikus, jól felkészült és céltudatos tanárnő 

irányításával. A napi órabeosztás három 90 perces részből állt, 30 perces szünetekkel. 

 Délelőtt szabályos angol nyelvtanfolyamon vettünk részt, ahol változatos nyelvtani és 

különböző szókincsfejlesztő feladatokat kaptunk egyéni, csoportos és gyakran páros munkában. 

 

 

 

 

 

 



 

 



A tanárnő lelkiismeretesen elmagyarázott mindent, megválaszolta az aktuális kérdéseket és 

segített áthidalni a nyelvtudásból fakadó kisebb-nagyobb kommunikációs problémákat. És 

mindezt angol nyelven, hihetetlen türelemmel és lelkesedéssel! Jó volt megtapasztalni, hogy a 

nyelvi korlátokat le lehet küzdeni! A tanárnő rendkívül változatos feladattípusokkal 

gyakoroltatta be velünk a nyelvtani ismereteket. Rengeteg, jól használható segédanyagot 

kaptunk. Nagy hangsúlyt fektetett az élőnyelv helyes használatára, gyakran rávilágított a 

kifejezések közti árnyalatnyi, de mégis lényeges különbségekre. Délután egy másik tanárnő 

vezetésével Málta történelmét, látnivalóit, iskolarendszerét és gasztronómiáját ismerhettük 

meg. Sokat beszéltünk, beszélgettünk és sok mindent megtudtunk nemcsak egymásról, hanem 

egymás országairól, kultúrájáról és oktatásáról is. Számomra fantasztikus élményt jelentett, 

hogy mindez angolul zajlott és abban a közegben képes voltam megérteni másokat és 

megértetni magamat is, kezdő angol nyelvtudásommal. Úgy érzem, nyelvtudásban, és 

nyelvhasználatban is sokat fejlődtem a két hét alatt. Az alapszókincsem bővült, sok új 

kifejezést, állandósult szókapcsolatot és angolos  szófordulatot ismertem meg. Lenyűgözött a 

máltai kultúra sokszínűsége, toleranciája és ugyanakkor a tradicionális értékekhez való 

ragaszkodása. A csoport tagjai között jó kapcsolatok, barátságok szövődtek. Tanórákon kívül 

is társalogtunk és rácsodálkoztunk szokásaink, iskoláink, kultúránk különbözőségeire, vagy 

éppen hasonlóságára. Gyakran beültünk együtt egy-egy közeli hangulatos kávéházba máltai 

tonhalas szendvicsre, pitére vagy éppen hallevesre. 

 A tanítás minden nap kilenc órától, fél háromig tartott, így bőven volt szabadidőnk és nagy 

felfedezőutakat tehettünk a három szigeten. Külön élményt jelentett a máltai közlekedés, a jól 

szervezett légkondicionált buszokkal, az egy hetes korlátlan utazásra jogosító bérlettel, 

valamint a kompok és kisebb-nagyobb hajók, csónakok sokaságával. Csodálatos helyekre 

juthattam el a két hét alatt! Áthajóztam a híres „három város”-ba és Gozo szigetére, jártam a 

„hallgatag városban”, Mdinában és a Kék Barlangban, megmártóztam a tengerben Melliehaban 

és Bugibbában. Az iskola szervezésében nagy álmom is valóra vált, eljuthattam Szicíliába! 

Lenyűgöző élmény volt nemcsak a görög színház romja Taorminában, hanem az Etna látványa 

és maga a hajóút is. 



 
 

 

 

 Éjszakai városnézésen vettem részt, ahol megcsodálhattam Málta történelmi városait esti 

kivilágításban. Hatalmas sétákat tettem Vallettában a bástyák, az erőd és a meredeken felfelé 

emelkedő sáncfalak között, és Sliemában a tengerparti sétányon. Rengeteg szép épületet, 

hangulatos utcácskát és gyönyörű templomot láttam. Magával ragadott A St. John’s Cathedral 

belső tere, Caravaggio utolsó remekművével a Keresztelő Szent János lefejezésével. Soha nem  

felejtem el az Upper Barracca kertből a festői kilátást az öblökre és a kikötőre, soha nem 

felejtem el Vallettát a „csodálatos álmot”. 

 

 

 



   

  


