Málta 2021. október 29 - november 6.
Sikeres intézményi pályázat eredményeképpen utaztam november elején Máltára az
angol nyelvű” Teaching English to very young learners” továbbképzésre St. Paul’s
Bay-be.
Öt csodálatos napot töltöttem el Nella-val, a tanárommal, aki egy nagyon lelkes, kreatív
és tapasztalt oktató. Rendkívüli élmény volt, hogy nem csak az iskolában folyt az
oktatás, hanem csodálatos helyekre is elkalauzolt Nella, amit idegenvezetőként külön
nagyra értékeltem. Eljutottam Vallettába, Marsaxlokk-ba, Mdinába, Mostába, Cominoba, Melliehab-a és Birgu-ba.

Régebben nem értettem, mi ez a nagy

felhajtás Málta körül, de amint megismerhettem ezeket a lélegzetelállító helyeket a
Földközi-tenger aprócska szigetén, felfedeztem a titkot, ami engem is Málta népes
rajongói táborának tagjává tett.
Az időjárással is nagy szerencsém volt, hiszen visszamehettem a nyárba.
A hét elején az alsó tagozatos tanulóknak szóló tantervet dolgoztunk ki, majd a hét
folyamán azt vizsgáltuk meg, hogyan lehet a feladatokat felhasználni a tanterv
teljesítéséhez. A kurzuson olyan témakörökkel foglalkoztunk, mint az osztálytermi
nyelvhasználat és kommunikáció, a pszicholingvisztika, a tananyagtervezés, a dalok,
játékok, dráma, művészet és mesélés használata az angol tanórákon.
Nagyon hasznosnak találtam a tanfolyamot, mert sok újdonságot, szórakoztató és
gyakorlatias ötletet tanultam, amivel színesebbé tehetem az alsó tagozatos óráimat
Hatalmas élmény és feltöltődés volt az utazás. Biztosan vissza fogok térni.

Nella és én Mdinaban

Valletta

A klasszikus Caffe Cordina, a Valletta Republic Street-en - a helyiek és az én kedvencem, és nem
véletlenül!

A Nagymesterek Palotája Valletta városának egyik leglátogatottabb látványossága. Az 1571ben elkészült épület az egyik első volt, amelyet az óvárosban építettek. A lovagoktól kezdve a
kormányzóig, majd később az elnökig mindig is a máltai kormánynak adott otthont.

A Szent János társszékesegyház egy hihetetlenül díszes templom Vallettában. 1577-ben készült
el, és a Szent János-rend védőszentjének szentelték.

A tiszteletreméltó Mdina, Città Vecchia, Málta csendes városa néven is ismert. Találó név az
egykori máltai fővárosnak, amely a fősziget közepéhez közel fekszik. A több mint 3000 éves
város a nemzet legnagyobb kulturális kincseinek ad otthont.

Comino egy apró mészkőszigetecske, amely a szigetcsoport két fő szigete, Málta és Gozo közé ékelődött.
Blue Lagoon

Golden Bay, a sziget legnépszerűbb strandja

Sliema, amelyet Málta divatfővárosának tartanak, a vásárlás szerelmeseinek kedvelt célpontja.

Mellieha, a festői kegyhely

Marsaxlokk egy bájos halászfalu Málta délkeleti partjainál. Híres a színes halászhajóiról, a luzzu-król,
amelyek a part mentén sorakoznak. Emellett nyüzsgő szabadtéri piacai is vannak, amelyek vasárnaponként
sok máltai lakost és turistát vonzanak.

Nagyboldogasszony-bazilika néven ismert Mosta Dome egy római katolikus templom Mosta szívében. A
világ harmadik legnagyobb, nem alátámasztott kupolája. Engem az elképesztő története fogott meg
leginkább, miszerint a II. világháború alatt a Mosta Dome tetejét a Luftwaffe bombája találta el egy
légitámadás közepén, miközben 300 ember gyűlt össze benne misére. Szerencsére a bomba nem robbant fel.

A pastizzi: sós sütemények különböző töltelékekkel, a borsófőzeléktől és a csirkétől kezdve az édes
finomságokig, mint például a diós csokoládékrém. Az út menti Pastizzeriákban lehet kapni. Az én
kedvencem a ricottás pastizzi volt.

