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Máltán töltött napjaink élménybeszámolója
2016. szeptemberében nagyszabású program vette kezdetét iskolánkban – a
Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban -.
A Tempus Közalapítvány által támogatott Erasmus+ iskolák közötti
együttműködési programban nyertes pályázatunkkal csatlakoztunk egy
nemzetközi munkához.
A program keretében nemzetközi képzésben és találkozón vettünk részt Máltán
ez év márciusában.
Iskolánkat képviseltük: Klamó Viktória, Ónodi Henrietta, Vokó Szintia
(tanulók). Dóra Beáta, Furkóné Banka Ildikó kísérő tanárok.

Új barátok! Nagyszerű élmények! Nyelvgyakorlási lehetőségek!
Fantasztikus volt!
Együtt tanultunk a külföldi iskolák diákjaival. Megismerkedtünk a külföldön élő
kortársakkal, mindennapi életükkel, kultúrájukkal, szokásaikkal.

1. Az indulás és az érkezés napja, vasárnap.
A pesti repülőtéren a 10:30-as géppel indultunk a frankfurti repülőtérre. Itt a
máltai gépre vártunk 1-másfél órát. A portugálokkal utaztunk a gépen. 16:30-kor
megérkeztünk Máltára (ahol nagyon meleg volt, 15-20 fok), onnan együtt
mentünk a szállásra Marsaxlokkba. Este 19:30-kor mentünk vacsorázni egy
helyi étterembe. Itt találkoztunk a külföldi partnerországok diák- és tanár
képviselőivel.

2. Nap
Minden reggel 8:50-kor találkoztunk, majd busszal mentünk az iskolába. Ott egy
előadóteremben két máltai lány rövid műsort adott elő. Ezt követően mindenki a
saját országáról készített egy plakátot, amiről aztán előadást tartottunk. Később
mindenkit egy másik országbelivel állítottak párba. A párunkkal meg kellett
ismerkednünk majd be kellett őt mutatnunk.
Hamarosan megtekintettük az iskolát. Suli után elvittek minket Hagar Quim-be
és Imnajdra-ba, ahol először egy kiállítást néztünk meg, majd erről egy 4D-s
mozit is megmutattak nekünk.
Elsétáltunk Wied Iz-Zurrieq-ba, majd onnan elvittek minket Marsaxlokk-ba.
Később Ta’Xbiex-be, ahol szabadfoglalkozás után ott megvacsoráztunk.

3. Nap
Ismét 8:50-kor találkoztunk. Elmentünk Vittoriosa-ba, ahol megnéztük a St.
Angelot. Onnan elmentünk a Maritime Museumba. Utána egy tradicionális
máltai ebédet kaptunk. Ebéd után elmentünk Bugibba-ba az c. Ezek után
Bugibba-ba és Qawra-ba szabadfoglalkozásunk volt és itt is vacsoráztunk meg.

4. Nap
Reggel az iskolában kezdtünk, ahol az informatika teremben matek feladatokat
végeztünk. Egy rövid szünet után a rajzteremben külön csapatokban máltai
nevezetességekről kellett képet festenünk. A suliból elmentünk B’Bugia-ba, a
Ghar dalam-hoz. Ott volt egy kis szabadfoglalkozásunk, majd innen elsétáltunk
Marsaxlokkba. 17:30-kor elmentünk a fővárosba Valleta-ba, városnézésre.

5. Nap
Reggel ismét az iskolában kezdtünk, ahol az informatikateremben angol
feladatokat kellett végeznünk. Tízórai után a könyvtárban, párokba
állva ,feladatokat oldottunk meg. Az iskolában megebédeltünk, majd elvittek
minket a Baystreet-re, ahol shoppingoltunk, lézer harcoztunk, billiárdoztunk.
St. Juliansban megvacsoráztunk.

6. Nap
Reggelire meghívtuk a törököket és együtt mentünk a találkozóhelyre. Az
iskolában mindenki bemutatta a saját prezentációját, ahol ismertették a közös
kapcsolatukat Máltával. A prezentációk után a máltai iskola veztője
mindenkinek átaadott egy oklevelet a részvételünkért.
Elvittek minket ebédelni a San Tumas Bay-be, ahol volt lehetőség fürödni és
élvezni a tenger látványát. Ez után egy túrán vettünk részt Marsaxlokkba menet,
ami nagyon hosszú volt, de gyönyörű.
Surfside, Sliema-ba, egy utolsó búcsúbulin vettünk részt. Utána mindenki
szomorú búcsút vett egymástól.

7. Nap
Reggel az indulás előtt még egyszer elköszöntünk a törököktől és az olaszoktól.
A portugálokkal együtt mentünk a reptérre és egy géppel utaztunk Frankfurtba
(ahol szakadt a hó), itt tőlük is elköszöntünk.
Kivártuk azt a 4 és fél órát, felültünk a gépre és vártuk, hogy felszálljunk, DE a
gépnek kitört a kereke és még gondolkoztak, hogy meg tudják-e javítani? Végül
törölték a járatot. Majd 2 óra várakozás után megtudtuk, hogy a következő
napon sem tudunk haza menni, a csomagjainkat nem kaptuk vissza.
Hajnali 1-kor egy taxis felajánlotta, hogy elvisz minket a reptér által fizetett
hotelünkbe.
+ 1. Nap Németországban!!
Reggel a szállodában megreggeliztünk, majd 7 óra körül visszamentünk a
reptérre, hogy biztosítsuk a hazautunkat hétfőre. A fél napunkat itt töltöttük,
majd elmentünk a szállodába, ahol pihentünk.

+ 2. Nap, még mindig Németországban!!
Reggel 4:30-as keléssel vártunk a taxira, ami késett. Mikor végre megérkeztünk
a reptérre, ott felszálltunk a gépre és Frankfurtból átrepültünk Hamburgba
(Németország). Fél óra várakozás után (végre) felszállhattunk a Magyarországra
tartó repülőgépre. 12-kor megérkeztünk, átvettük a csomagjainkat és végre
mindenki haza mehetett.

A hazaút problémái ellenére nagyon jól éreztük magunkat és köszönjük a
lehetőséget, hogy elmehettünk! 

A beszámolót készítették: Klamó Viktória, Ónodi Henrietta és Vokó Szintia
tanulók.
2018. április

