
 
 
 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban 

(közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az 

Európai Bizottság nézeteit. 

 

Kurzus címe : Fluency & Language Development for Staff 

Résztvevő: Badar Gabriella 

Helyszín: Máltai Köztársaság, St. Julian’s 

 

 

Máltai Köztatárságban vettem részt egyhetes angol nyelvi tréningen 2021.október 18-24-ig. 

Máltát   a szigetországot ,  a sziget méretei miatt Dél – Európai törpeállamnak is nevezik. A 

világ kilencedik, az európai Unió ötödik legkisebb tagállama a Földközi -tenger középső részén. 

A kurzust  a nemzetközi szinten jól ismert 

ETI  Execuitive Traning Institue felnőttek 

oktatásásra, továbbképzésére szakosodott 

oktatási intézmény szervezte. 

Így  nem  kizárólag pedagógusok vettek 

részt a tanfolyamon, hanem profitorientált 

gazdasási szférában szerepelő cégek alkalmazottai is. Igy például a csoporttársaim légiirányítók 

voltak. 

A kurzust megelőzően online időkorlátos  nyelvtani teszt megoldása után soroltak minket 

csoportokba. Egy öt fős csoportba kerültem, a csoport nemzetközi színeket képviselt Cseh 

Köztársaság, Németország, 

Svájc és Magyarország  

képviseletével.    

Az idegen nyelvi 

kommunikációs központú 

tanórák jó hangulatban teltek. 

Idegen nyelvi képességünk, 

szókincsünk sokat fejlődött. A tanórai tanulás változatos munkaformákkal valósult meg így  

workshopok-kal, tematikus szógyűjtéssel, problémamegoldási feladatokkal, párbeszéd  

gyakorlatokkal , mind pár- és csoportmunkában.  

A kurzus tartalmazott még két félnapos vezetett  kirándulást Valettába, Málta fővárosába. A 

helyi nevezetességek megtekintésére. 
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 A másik kirándulás egy középkori citadella város  MDina , melynek  kulturális örökségeit , 

épületeit láthattuk.  Egy teljes egynapos kiránduláson vettünk részt    Gozo szigetén, ahová 

komppal utaztunk. Az autentikus 

kisvárosba a  természeti   helyeket 

csodálhattuk meg és  

megtapasztaltuk a természet 

csendjét és nyugalmát. 

A kirándulásokon helyi idegen 

vezető kísért minket így nemcsak angol nyelvi, hanem kulturális történelmi, földrajzi 

ismeretekkel is gazdagodtam. 

Engem magával ragadott az emberek kedvessége, segítőkészsége. A 

sziget partjainak tagoltsága, beépítettsége egyedülálló földrajzi 

látványosságot ad az országnak. 

Remek lehetőség volt az idegen nyelvi közegben tanulni, fejlődni és 

saját tapasztalat útján ismerteket szerezni. 

 

 

 

 


