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2022. november első hetében St. Julian’s nyelviskolájában erősíthettem angol nyelvi tudásomat 

az Erasmus + jóvoltából. 

Az Executive Training Institute nyelviskola 2008-ban nyitotta meg kapuit a szigeten.  

Az ETI rendkívül specializált, készségalapú képzéseket kínál. A tanfolyamok személyre 

szabottak, képzett oktatókkal zajlanak, kis létszámú csoportokban. A jelentkezési lap elküldése 

után , szintfelmérőn mérték fel tudásomat, s ez alapján alakították ki a csoportokat. Érdekes 

volt , hogy egy Máltán élő angol nyelvtanárral, két francia, két prágai és 3 magyar osztálytárssal 

tölthettem el az 5 napot. 

Az oktatás minden reggel 9 órakor kezdődött. Az első napon megkaptuk az egész heti 

tananyagot szépen mappába fűzve. Oktatónk , Tatiana fantasztikusan vezette az órákat. Mindig 

szépen, érthetően magyarázott. Érdekes volt úgy új szavakat vagy nyelvtant tanulni, hogy 

angolul vezette le azt is. Rengeteg olyan feladat volt, amiket páronként oldottunk meg, egymást 

kérdezve-válaszolva.  Az órákat kisebb szünetek szakították meg, illetve volt egy hosszabb 

ebédidő. Végül a kicsengő 14.30-kor szólalt meg. Rengeteg új tudással és a házi feladattal a 

hátunkon hagytuk el az iskolát, hogy a nyakunkba vegyük az egész szigetet. 

 

                

 

 

 



A -1 és 0. napokon nagyobb kirándulásokat tettem.  

Először Gozo szigetre látogattam el , amit lehetne a csend és nyugalom szigetének is nevezni. 

Itt szinte megáll az idő. Ez azonban nem volt mindig így. Történelme tele van legendákkal, 

nagy csatákkal, hatalmas építkezésekkel. Itt Victoria településen töltöttem a legtöbb időt, ahol 

körbejártam a hatalmas Citadellát és gyönyörködtem az elém táruló panorámában. 

 

               

 

Innen egy kisebb csónakkal kihajóztunk a Blue Lagoon-hoz,ahol tényleg a türkiz szín dominál. 

S bár ekkor már javában ősz volt, fürdőzni mégis lehetett a kedvező klímának köszönhetően. 

                   



 

Másnap Marsaxlokkba utaztam. Ez egy igazi halászkikötő Málta délkeleti részén. Az öböl telis 

tele van hagyományos máltai halászhajókkal, csónakokkal. A látogatásomat vasárnapra 

időzítettem , amikor megtelik a kikötő árusokkal és vásárlók sokaságával. 

 

               

 

Ezek voltak a hosszabb kirándulásaim, de hétköznapokon iskola után még több városba is 

ellátogattam. Voltam Valletta-ban, Málta fővárosában, Mdina-ban, Rabat-ban, Sliema-ban,    

St. Julian’s-ban. 

 

Ismét új élményekkel, tudással érkeztem haza. Azóta sokkal magabiztosabbnak érzem angol 

nyelvtudásomat. A délutáni foglalkozásaimat angol dalokkal, feladatokkal tudom színesíteni. 

A gyerekek angol nyelvű házi feladataiban biztosabban tudok segíteni. Minden kollégámat arra 

biztatok, hogy bátran jelentkezzenek hasonló képzésre! 

Hálásan KÖSZÖNÖM! 

 

 

You don't have to be great to start, but you have to start to be great! 


