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Iskolánk sokadik nyertes Erasmus+ pályázatának keretén belül (melyet kollégáimmal együtt
készítettünk el, ahogy mindig), vehettem részt egy kis máltai nyelviskola (Link School of
English) továbbképző kurzusán.
Miután a pályázati koordinátorunk Palencsárné Kasza Marianna értesített az örömhírről, hogy
iskolánk ismét nyertes pályázattal büszkélkedhet, azon nyomban nekiláttam a kiutazásom,
kint-tartózkodásom és módszertani kurzuslátogatásom megszervezéséhez. (Sok szempontot
figyelembe kellett venni a szállás-foglalásnál és a repülőjegy megvásárlásánál.)
Végül 2019. október 27-én szerencsésen megérkeztem.
A kurzus első héten délután, második héten, ami kérésünkre, délelőtt zajlott „iskolai rendszer”
szerint. Ez négy tantermi órát foglalt magába, egy 3 fős csoportban. Csoporttársaim Francia-,
illetve Németországból érkezett rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező kollégák voltak –
sokat tanultam tőlük. Nagyon jó példákat láttam Tőlük arra, hogy hogyan adaptálhatjuk az
elméletben megtanult, majd szimulált technikákat, modszereket saját intézményünkre. Remek
kapcsolat alakult ki köztünk, és nem utolsó sorban meg is valósítottunk egy módszert, amiről
tanultunk: Clill Camp – hiszen csak egyetlen nyelven, angolul tudtunk kommunikálni, mind
egymással, mind a környezetünkben mindenkivel. Tanárunk egy kedves fiatal hölgy volt.
A művészetek tekintetében tematikus- és óraterveket készítettünk művészeti ágak szerint –
irodalom, zene, festészet stb.

A tantermi oktatáson kívül, minden nap, ellátogattunk egy művészeti vagy kulturális
helyszínre, ahol anyagot és ötleteket gyűjtöttünk a kurzus óráira és „házi feladatként”
feldolgoztuk a következő napra a tanultak szerint.
Úgy érzem, hogy sok újdonságot tapasztaltam meg, amit saját óráimon alkalmazni tudok.
Látóköröm bővült, színes és motiváló tartalmi és technikai tudással, amit örömmel osztottam
meg nem csak nyelvszakos kollégáimmal.
Rendkívül hasznosnak tartom a kollegiális tapasztalatok megosztását franciaországi és németországbeli, illetve egy spanyol kollégával is. Jó érzéssel töltött el, hogy hasonlóan
gondolkodunk az okatatás tekintetében, ugyanakkor más szemszögből is megismerhettem az
felmerülő kérdéseket, és az azokra adott válaszokat.
Az Erasmus+ -nak köszönhetően sokat fejlődtem szakmailag, és amit talán ugyanolyan fontos
a tanfolyamon szerzett tudás, tapasztaltok engem is motiválnak a munkám során, nem csak
diákjaimat.
Életre szóló élmény szereztem, nem csak magán-, hanem szakemberként is.

Köszönöm kollégáim munkáját, segítségét, együttműködését és türelmét – pályázatírás,
helyettesítés.
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