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ÚTI BESZÁMOLÓ

A 2015/16-os tanév folyamán Krizsán Pál kollégám részt vett Máltán az Executive Training
Institute Malta (ESE Building, Paceville Avenue St. Julians, STJ 3103 Malta) szervezésében egy IKT
eszközökről és új technológiákról szóló kurzuson. Az ő ajánlására választottam én is ezt a
tanfolyamot, ami jó döntésnek bizonyult.
Az Erasmus + program segítségével 2016. augusztus 19-én péntek este érkeztem Máltára.
Kicsit későn sikerült elkezdenem repülőjegyet foglalni és mivel főszezon az augusztus Máltán, így a
pénteki érkezés és indulás tűnt a legköltséghatékonyabbnak. A transzfer, amely a tanfolyam díjába
bele volt kalkulálva rögtön a szállodához vitt, és átadott egy „welcome” csomagot, amely az iskola
prospektusát és egy térképet tartalmazott. A szállásom a Blue Sea St. George's Park (Dragonara
Road, STJ 3140 San Ġiljan, Málta) hotelben volt. A helynek az árfekvésén túl egyetlen pozitívuma,
hogy 5 percre helyezkedett el az iskolától.
A szombati napon az ETI Malta szervezésében egész napos túrán vettem részt Gozo
szigetén. Mario, az idegenvezető és egyben az iskola tanára rengeteget mesélt a sziget történelméről,
földrajzáról. Remek kirándulás volt. Vasárnap robogót bérelve és megbirkózva a baloldali
közlekedéssel meglátogattam Málta több idegenforgalmi nevezetességét: Mdina-t Rabat-ot, Blue
Grotto-t, Marsaxlokk-ot, Il Kalanka-t Buggibba-t.
Hétfőtől megkezdődtek az órák. A tanítás 9-14:30ig tartott. Az ITC Empowerment –fejlesztés
információs technológiai eszközök használatában - csoport 12 főből állt. (2 lengyel, 2 spanyol 4 görög,
1 olasz 1 dán, 1 magyar és jómagam) Douglas Matheson volt a tanárunk, akit csak dicséret illet.
Rendkívüli türelemmel, szemléletes és szórakoztató gyakorlat órákat tartott nekünk.
Megtanultunk weboldat és blogot készíteni, ezekhez különböző linkeket kapcsolni, beágyazott
feladatokat létrehozni, Dropbox-ot és a Google Drive-ot használni, letölteni és megszerkeszteni
videófájlokat, Slide-showkat animálni, a podcastingot és hangfelvételeket készítettünk online
használatra. A Hot Potato feladatkészítő alkalmazással gyártottunk (párosítós, kiegészítős,
összekevert szöveges és többválasztós feladatokat. Ezeket feltöltöttük a honlapra, blogra. A tananyag
természetéből adódóan sok volt az egyéni munka, amikor szabadon haladhattunk próbálkozhattunk a
magunk tempójában, és így sokkal közelebb kerültünk a témákhoz. A órák túlnyomó részében ki-ki a
saját laptopja előtt ülve önállóan dolgozott, így igazi tapasztalatcserére, komolyabb beszélgetésekre

nem volt lehetőségünk. A közös weblapunkon keresztül viszont el tudjuk érni egymást a jövőben,
amennyiben együttműködésben gondolkodnánk. A közös honlap segítséget nyújt abban is, hogy
segítségével minden a tanfolyamon átvett tananyag feleleveníthető, és a tudást tovább tudom adni a
kollégáimnak is.
Összegezve mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a képzést. Szeretném kiemelni, hogy a
továbbképzés nem csak szakmai, hanem országismereti részét is roppant hasznosnak találtam.
Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem nyílt részt venni ezen a kurzuson. Úgy gondolom,
rengeteget profitáltam a Máltán eltöltött 7 nap alatt, amit majd pedagógiai munkám során
kamatoztathatok.
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