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ERASMUS+ szakmai továbbképzés, St Julians, Málta 2021.10.25-10.29. 

 

Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be az Erasmus+ programra, mely lehetővé tette, hogy egy 

igen hasznos szakmai továbbképzésen vegyek részt Máltán. A képzés CLIL Technology & ICT 

Tools for Teachers working with CLIL (kb: Tartalomalapú 

nyelvoktatás és informatikai eszközök használata) 

megnevezéssel zajlott az Executive Training Institute 

(ETI) szervezésében. Maga a képzés 9.00 és délután 2.00 

között volt, minden nap, egy viszonylag magas létszámú, 

vegyes összetételű csoportban. Csoporttársaim között 

olasz, török, lengyel és osztrák pedagógusok voltak, valamint egy magyar kolléga is. 

Óvodapedagógustól kezdve középiskolai tanárokig képviseltette magát a szakma, eltérő 

idegennyelvtudással, viszont kimagasló lelkesedéssel.  

A képzés során alkalmunk nyílt a tartalomalapú 

nyelvoktatás céljait, feladatrendszerét, elméleti és 

gyakorlati részeit áttekinteni, és főleg az utóbbit 

gyakorlatban alkalmazva kipróbálni. Különböző webes 

alkalmazásokat tanultunk meg használni, (Multidict, 

Wordlink, CLILStore) illetve megtanultunk Webquest 

projektet készíteni. Valamennyi program szinte végtelen 

és változatos lehetőséget teremt ahhoz, hogy a tartalomalapú nyelvoktatással színesítsük és 

hatékonyabbá tegyük a nyelvi óráinkat, támaszkodva a diákok kreativitására és önállóságára, 

különösen szem előtt tartva az IKT kompetenciák fejlesztését.  

A képzés helyszíne St Julians-ben volt, egy jól felszerelt irodaépületben. A képző tanárok 

magasan képzett, az angolt anyanyelvi szinten beszélő, de változatos nemzetiségű kollégák 

voltak. A mi tanárunk Roberta, egy kifejezetten kommunikatív, lelkes, segítőkész, ugyanakkor 

igen határozott és céltudatos hölgy volt, jó humorérzékkel és remek pedagógiai eszközökkel 

felfegyverezve. A képző intézmény igyekezett mindenre felkészülni, kellő szervezettséggel és 

profizmussal oldották meg a tanfolyamok zökkenőmentes lebonyolítását. 

A szállás a képzés helyszínétől 1 perc sétára volt, egy modern, kifejezetten tiszta hotelben, 

segítőkész személyzettel és barátságos légkörrel. Az ETI két délutánra is szervezett nekünk 
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városnéző programot, az egyiket Valletta-ba a jelenlegi, a másikat 

Mdina-ba, a korábbi történelmi fővárosba. A remek vizuális, 

kulturális és gasztronómiai élményt az alapértelmezetten 

napsütéses, de esetemben kifejezetten ocsmány hideg és esős 

időjárás jelentősen lerontotta. Az órák után lehetőségem volt fejest 

ugrani egy teljesen más kultúrába, a Máltán honos arab-olasz-

európai keverék a mindennapi életben igencsak kihívást jelentő 

lenne számomra, azonban turizmus és kirándulás tekintetében 

üdítően változatos volt és mozgalmas. 

Az utazás zökkenőmentes volt, a járványügyi előírások és szigorítások sajnos annyira 

beleépültek a mindennapjainkba, hogy nem volt különösebb fennakadás a reptéri 

ellenőrzéseknél sem. 

A máltai kaland hihetetlenül hasznos volt a hétköznapi 

angolom gyakorlásában, a képzés pedig telitalálatnak 

bizonyult mind nyelvi szint, mind kapcsolatépítési 

lehetőség, mind CLIL kompetenciafejlesztés 

tekintetében.    

Debrecen, 2021.11.08. 
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