
ETI Malta – Empowerment in ICT skills 

 

2018 júliusában vettem részt az egyhetes máltai továbbképzésen. Nagyon vártam, hiszen 
nagyon érdekesnek ígérkezett mind a tanfolyam témája, mind a hely. Egy kicsit tartottam 
attól, hogy az informatikai tudásom elég lesz-e a problémamentes tanuláshoz, de ez a 
félelmem teljesen alaptalan volt. 

Érkezésem napján elfoglaltam az apartmant St Julian egyik csendesebb részén, amely kb 15 
perc sétára volt az iskolától. Egy kicsit felfedeztem a várost, a tengerpartot. 

Hétfőn reggel az iskolában fogadtak minket. Először tartottak egy közös tájékoztatót az összes 
aznap induló tanfolyam résztvevőjének, majd bemutatták az oktatókat. A mi egyedüli 
oktatónk Mario Cordina volt, akitől rengeteget tanultunk az öt nap folyamán. 

Tízen voltunk a csoportban, köztük lengyelek, valamint német, portugál és szlovák 
nemzetiségű pedagógusok. Bemutatkozás és inspirációs beszélgetés után a számítógépes 
kommunikáció alapjait beszéltük át, ezzel a további tanuláshoz kellő informatikai tudásunkat 
alapoztuk. 

Mario bevezetett minket a honlap készítés rejtelmeibe, illetve el is kezdtük elkészíteni a saját 
honlapunkat. A további napokon folyamatosan bővítettük a honlapot, minden újonnan tanult 
alkalmazást, információt feltöltöttünk a saját honlapunkra. Blogot írtunk, megismerkedtünk a 
bővebb körű használatával. Videókat töltöttünk le, melyeket szerkesztettünk és vágtunk, majd 
megtanultunk saját videót készíteni. Online feladatokat oldottunk meg, majd mi magunk 
szerkesztettünk további feladatokat. Felvételt készítettünk a saját képernyőnkről, animált 
diavetítést csináltunk, majd zenei fájlokat is vágtunk. Egy másik szemszögből kaptunk 
megvilágítást ezekre a számítógépes alkalmazásokra, melyek sokat tudnak segíteni a 
nyelvtanítás során a legkisebbektől a legnagyobbakig. 

Az iskolai kulturális lehetőségeket is kínált, oktatás után közösségi programokat szervezett. 
Ily módon látogattunk el Vallettába, Málta fővárosába. A többi napon saját szervezésben 
látogattunk el a Golden Bay-re, a Popeye Village-be, illetve a St Julian közelében lévő 



városokba. Az iskola a tengerparttól 3 percnyi sétára volt, így minden nap szántunk egy kis 
időt a fürdőzésre is a tanfolyam után. 

Már az első nap után éreztem, hogy ez az oktatás igen hasznos, hiszen olyan informatikai 
eszközöket, alkalmazásokat kínál, melyekkel eddig nem foglalkoztam. Sosem gondoltam, 
hogy a nyelvtanítás folyamán szükségem lehet honlap készítésére vagy blog írására. Rengeteg 
– számomra új – alkalmazást, programot ismertem meg, mellyel ki lehet bővíteni a tanításhoz 
szükséges ismereteim, ötleteim tárházát. 
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