Továbbképzés St Paul’s Bay
2021 nyarán lehetőségem volt az Erasmus+ pályázat keretében eltölteni 2 hetet a máltai St
Paul’s Bay városában, Alpha School of Malta szervezésében. Eredetileg Angliába szerettem
volna menni, de Anglia még karantén köteles ország volt, így nem tudtam odautazni, s
helyette Máltára utaztam. Vezetői képzést vállaltam, s itt Máltán két egyhetes kurzuson
vettem részt: - A guide to conducting classroom observations, - Public speaking,
communication & presentation skills for professionals
Azért is választottam ezeket

a továbbképzéseket, mert azt gondoltam, hogy leendő

vezetőként itt tanulhatok új dolgokat, az egyéni és intézményem fejlődését ez szolgálja. Az
első héten ahhoz kaptunk szempontsorokat, amik segítik az óralátogatásokat szakszerű
szemmel nézni. A második héten pedig, a prezentálás, a kommunikációs készség fejlődését
szolgálta, a formálisabb előadások szempontjaihoz kaptunk segítséget.
Sajnos a kurzus alatt is még érezhető volt a járvány hatása, mert a szigorítások miatt pár
napot online kellett a képzésen részt venni, de utána sikerült személyesen folytatni a második
kurzust.
A kurzus angol nyelven folyt, ahol főleg lengyel kollégák vettek részt. Mindkét kurzust
angol anyanyelvű tanárok vezették, akik nagyon felkészültek voltak, és jó hangulatot
teremtve vezették a kurzusokat.
A képzésen a Google felületeket használtuk, a Google Classroom volt az a felület, ahol
közösen dolgoztunk.
Az oktatás 9.00-15.30-ig tartott (kávé és ebédszünettel). Fakultatív program keretében
megismerhettük máltai Aquariummal, Medina Málta régi fővárosba illetve Valetta jelenlegi
fővárosba is

ellátogattunk. A szabadidőben a résztvevő kollégákkal Gozo szigetre

kirándultunk el. A kurzus allat a szállásom egy szép tengerparti szállodában volt. A
csoportban együtt tanuló lengyel kollégákkal szabadidőben is találkoztunk, angolul
beszélgettünk. Az képzőintézmény is szeretett volna szervezni kulturális közös programot, de
sajnos az ország járványügyi szabályai nem engedték. Így kisebb csoportokban, az

itt

megismert kollégákkal együtt felfedeztük a környéket, meglátogattunk a szép máltai partokat
és jó hangulatú közös beszélgetéseink voltak.
Úgy érzem, hogy az Erasmus+ által biztosított képzés nagyon hasznos és inspiráló volt
számomra, sok új információ mellett rengeteg élménnyel tértem haza.

