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2022.08.07. Kiutazás napja. 

A kiutazásom a kurzust megelőző napon történt. Szállásomat a kurzus szervezője biztosította, 

ahova transzferrel el is szállítottak, miután a repülőtérre megérkeztem. A szállás elfoglalása 

után gyalogosan megismerkedtem a környékkel.  

Nagyon jól megszervezett volt a tanfolyam és végig nagyon kielégítően tájékoztattak minket 

mindenről. A kommunikáció remek volt, már a program szervezése során is, mindig készséggel 

és gyorsan válaszoltak, minden felmerülő kérdésemre.  

 

 



2022.08.08. 

Hétfőn reggel 8.15-re kellett bemennünk, és egy kis adminisztráció után megtudtuk, kit, melyik 

csoportba, melyik tanárhoz osztottak be.  A csoportok létszáma változó volt, de mindegyik kis 

létszámú volt. A csoportbeosztás előzetesen megírt szintfelmérő alapján történt, amit még 

itthon, a kurzusra jelentkezés után kellett online megoldanunk. A szintfelmérőnek 

köszönhetően mindenki a neki megfelelő szintű csoportba került. Véleményem szerint én 

nagyon jó csoportba kerültem. A tudásszintemnek tökéletesen megfelelő volt. Nyolcan 

kerültünk ebbe a csoportba. A csoporttársak közül ketten a Cseh Köztársaságból, egy fő 

Szlovákiából, egy fő Lengyelországból, egy fő Franciaországból, egy fő Németországból és 

velem együtt kettő fő Magyarországból érkezett. A tanárunk nagyon kedves, nagyon szépen 

beszél, jól érthetően. Ha valamit nem tudunk, szívélyesen segít. 

Az első nap az ismerkedésről szólt. Pármunkában dolgoztunk, és a kapott gondolatébresztő, 

beszédtémákat tartalmazó lapok alapján végig beszélgettünk. Megismertük egymást. Volt, 

hogy pármunkában beszélgettünk, és volt, hogy az egész csoporttal közösen beszélgettünk, 

ismerkedtünk. 

Az órák 9.00-14.30-ig tartottak. Délután az egyik csoporttársammal egy szép tengerparti 

strandot kerestünk, ahol tudnunk fürdeni. 

 

2022.08.09. 

Kedden az óra elején mindenki beszámolt arról, hogy mit csinált előző nap délután. Utána 

pármunkában beszélgettünk a napi szokásainkról. Volt hallás utáni szövegértés egy Dél Koreai 

Nemzeti Parkról. Gyakoroltuk a képleírást, ahol az adjective-eket gyűjtöttük össze. A harmadik 

részében az órának pedig a present simple nyelvtani szabályait vettük át, közben pedig írásbeli 

feladatokkal gyakoroltunk. 



A német hölgy átkérte magát egy màsik csoportba, ugyanis ő erősnek érezte ezt a csoportot a 

saját tudásszintjéhez képest, így keddtől már csak heten voltunk a csoportban. 

A délutáni program egy a kurzus szervező által szervezett út volt a fővárosba, Valettába. 

Nagyon érdekes és látványos program volt. Az idegenvezető nagyon szépen, érthetően beszélt, 

így itt is tudtuk gyakorolni az angol nyelvtudásunkat.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022.08.10. 

Szerdán az iskolában tovább folytattuk a tanulást. Megtanultuk, majd pedig begyakoroltuk az 

adverbs és expressions of frequency használatát. Ezután a present simple és a present 

continuous-t hasonlítottuk össze és ezeket használva beszélgettünk a hosszú élet titkáról.  

 

2022.08.11. 

Csütörtökön megint érdekes dolgokról beszélgettünk, utána megismertünk néhány phrases -t a 

feel szóval (feel better/like/that). Ezeket begyakoroltuk. Nem volt egyszerű, de nem adtuk fel. 

Ezutàn pedig a verbs for rules (must, have to, can) következett, melyeket miután megbeszéltük 

a használatuk szabályait, igyekeztünk a megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazni. Számos 

írásbeli és szóbeli feladatot elvégeztünk. 

Csütörtökön este egy második szervezett kiránduláson vettem részt Mdina- ba. Ezt a kirándulást 

is a kurzus szervező tette lehetővé. Az idegenvezetőnk ugyan az volt, aki kedden is vezetett 

Valettában. Nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg a régi fővárosról. 

 

 

 

  

 

 

 



2022.08.12. 

Pénteken, a kurzus utolsó napján a témakörünk a közlekedés/transport volt. Miután bővítettük 

szókincsünket a közlekedés témában, új, modern jövőbeli közlekedési eszközökkel 

ismerkedtünk meg egy cikk segítségével. Ezután szövegértési feladatként foglalkoztunk ezzel 

a cikkel.  

A nap második felében a melléknév fokozást vettük. Megnéztük a nyelvtani szabályát, majd 

pedig írásos és szóbeli feladatok segítségével begyakoroltuk. 

Ezt egy hallás utáni szövegértési feladat követte, a bolíviai bírkózókról. A feladatok közben 

nagyon sokat beszélgettünk. Mindig volt pármunka, amikor a szomszédunkkal beszélgetünk 

15-20 percet. 

Az utolsó napon kaptuk meg az igazolást a képzésről. 

A kurzus címe Fluency and Language Development For Educational Staff. A kurzus nagyon 

szépen felépített volt. Többféle készséget is fejlesztettünk a különféle feladatok segítségével. A 

tanfolyam címéhez híven nagyon sokat fejlődött a beszédkészségem, szókincsem és a 

kiejtésem. Ezeken túl pedig a nyelvtani szabályok egy részét is sikerült a gyakorlatba átültetni.  

Összességében nagyon hasznosnak tartom ezt a kurzust és ezt a lehetőséget. Nagyon örülök, 

hogy részt vehettem rajta. 

 

          Dr. Ötvösné Szücs Aliz 


