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A képzés az ETI Málta szervezésében valósult meg, amely egy nagy tapasztalattal és szakmai 

tudással rendelkező képzési központ máltai székhellyel. A képzés nagyon jól felépített és 

alaposan megszervezett volt. A módszertani képzés 5 napig tartott és 21 tanórát foglalt 

magába. A képzés során lehetőségem nyílt arra, hogy a módszertani tudásomat felfrissítsem 

és kibővítsem számos területen. A kurzus során 13 másik – különböző európai országokból 

érkezett- kollégával dolgoztunk együtt, és ez remek lehetőséget teremtett arra is, hogy a 

különböző általunk használt módszereket és jó gyakorlatokat kicseréljük egymással és olyan 

szakmai kapcsolatokat alakítsunk ki egymással, amelyek alapjai lehetnek további nemzetközi 

együttműködésnek.  

A kurzus során a következő témákkal foglalkoztunk részletesebben: 

- A diákok motivációjának növelése 

- Beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok 

- Tanulói típusok  

- Szóösszetételek tanítása 

- A diktálás alkalmazása a nyelvtanításban 

- A dalok és a zene használata nyelvoktatási céllal 

- A „Cuisenaire rods” eszköz alkalmazása nyelvtani feladatokban 

- Projektmódszer a nyelvórán 

- Történetmesélés lehetőségei és módszerei 

- Videó és DVD alkalmazása 

- Nyelvtani gyakorló feladatok 

- A számítógép és az Internet használata a tanításban 

- Hétköznapi nyelv és kifejezések beépítése a tananyagba 

 



Ezen témák mellett fakultatív módon lehetőség nyílt arra, hogy egy rövid extra 

kurzuson is részt vegyünk, amely keretén belül megismerkedtem olyan számítógép alapú 

oktatási módszerrel, amely nagyon hasznos minden tantárgy oktatása esetén.  

A szakmai munka mellett természetesen lehetőségem nyílt a nyelvi kompetenciám 

fejlesztésére is, hiszen mind az oktatás, mind a társakkal való kommunikáció angol nyelven 

zajlott, és a kurzus során is az oktató nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a módszertani 

tudásunk mellett a nyelvi készségeink is fejlődjenek. A feladatok során nagyon sok különféle 

módszert és feladattípust ismertem meg, és a kollégákkal való együttműködés és megbeszélés 

során sok olyan gyakorlatot hallottam, amelyeket én is fogok tudni a későbbiekben 

alkalmazni, illetve a kollégáimat meg tudom velük ismertetni, átadva nekik is a képzés során 

elsajátított tudást. 

 

 


