Az Alpha School of English diákja voltam Máltán
Írta: Lányi Katalin
Idén először vehettem részt Erasmus + tanári mobilitási programban, melyet nagy izgalommal
vártam. Iskolám, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium másodszor nyerte el
sikeres pályázatával a továbbképzés lehetőségét, így kollégáim sokat meséltek a 2019-ben
megélt élményeikről, tapasztalataikról.
A járványhelyzet miatt a 2020 nyarára tervezett utazás egy évvel későbbre tolódott, s bár én
eredetileg Cambridge-be jelentkeztem, idén biztonságosabbnak tűnt más helyszínt
választanom. Rengeteg segítséget kaptam koordinátorunktól, Csizmadia Krisztától, aki
biztatott, hogy a helyszíncsere nem fog gondot okozni.
Örömmel készülődtem az utazásra. Két hetet tölthettem St. Paul’s Bayben, egy hangulatos
tengerparti kisvárosban. A szállodai szobám teraszáról gyönyörködhettem a tengerben, a
nyelviskola öt perc sétára volt a szállásomtól. Az Alpha School of English barátságos,
családias intézmény, segítőkész, figyelmes tanárokkal, adminisztrátorokkal.
A 10 napos kurzusom címe: English Language Development for teachers and school staff.
Az első héten Christine Armstrong, egy energikus, szuggesztív velszi angoltanárnő
csoportjába kerültem, aki a nyarakat Máltán tölti, angol nyelvi csoportok vezetését vállalva.
Elkötelezett pedagógusnak ismertem meg, aki minden órára felkészülten, változatos
feladatokkal érkezett, s igyekezett a csoportunkban jelentősen eltérő nyelvi szintekhez
igazodva tanítani. A csoportban két spanyol, két cseh, három lengyel kollégával tanultam
együtt. Sok témát jártunk körül, főleg az értésre és olvasásra koncentráltunk, kevesebb
lehetőség nyílt szóbeli kommunikációnk fejlesztésére.
A második héten egy máltai tanárnő csoportjába kerültem. Maria Mifsudtól sok érdekességet
tudhattunk meg Málta múltjáról és jelenéről. Maria óráin több páros feladatot kaptunk,
Asiaval, a lengyel tanárnővel sokat dolgoztam együtt. Sajnos a második hét közepén, a delta
variáns megjelenése miatt, bezártak a máltai nyelviskolák, így online folytattuk a tanulást.
Örülök, hogy nekem ez csak két napot jelentett, úgy érzem, hogy a jelenléti oktatást nem
pótolhatta a szállodai szobában az akadozó wifivel való küzdelem.
A kurzus utolsó napján be kellett mutatnunk egy prezentációt máltai élményeinkről. Én egy
Power Point bemutatót készítettem máltai impresszióimról. Érdekes volt meghallgatni a
többiek beszámolóit is, mindannyian élményekkel teli, gazdag napokat idéztünk fel.
Csodálatos helyekre juthattam el, két kirándulást a nyelviskola szervezett, és magam is
sokfelé jártam, felfedezve Málta nevezetességeit. Valetta, a főváros, Gozó, a lenyűgöző
sziget, Rabat és Mdina, a középkori városok, Sliema, a pezsgő, fiatalokkal teli városka, mindmind felejthetetlen élményt jelentettek. Még egy hajókiránduláson is részt vettem. Cominó és
a Kék lagúna csodálatos! S persze a tenger ezer arca és a napfény!
Sokat adott nekem ez a tíz nap, úgy érzem, hogy nyelvtudásom fejlődött, szakmailag is értek
új inspirációk, és örömmel tölt el, hogy megismerkedhettem más országokból érkező
kollégákkal.
Köszönöm az iskola vezetésének támogatását, koordinátorunk, Kriszta fáradhatatlanságát, a
Tanártovábbképzés munkatársainak segítségét.

Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a projektnek.

