Élménybeszámoló a máltai szakmai gyakorlatról
Az ERASMUS+ program keretén belül, 2015 augusztusában, 15 diáktársammal és
2 kísérő tanárral utaztunk Máltára, hogy egy hónapos szakmai gyakorlatunkat
egy szigetországban töltsük.
Málta a Földközi-tenger szívében, Szicília és Afrika partjai között helyezkedik
el. A Wizz Air reggeli gépével repültünk. A repülés számomra óriási élmény volt,
mert eddig még nem ültem repülőn, így izgatott voltam nagyon. Fantasztikus volt
a kilátás, szerencsére ablak mellé ülhettem, így mindent láttam. Három működő
vulkán felett is elrepültünk, ami nagyon tetszett.
A repülőtéren már vártak ránk, és elvittek egy kisbusszal a szálláshelyünkre.
Sliema barátságos város, nagyon közel laktunk a tengerhez, boltokhoz, és a
buszmegállóhoz. Minden reggel csodálatos kilátás nyílt a teraszunkról a tengerre.
Az első héten nyelviskolában tanultunk, az Easy School-ban, amire nagyon
kíváncsi voltam, hisz Málta híres a nyelvoktatásáról. A tanárunk nagyon kedves,
segítőkész volt. Nekem nagyon tetszett a tanítási módszere, sok új dolgot
tanultam, valamint bátrabban mertem megszólalni. A végén megajándékoztuk a
tanárnőnket tipikus magyar ajándékokkal, amiknek nagyon örült.
Az elkövetkező három hétben a Merlin Library-ben dolgoztam, ahol a megrendelt
tankönyv csomagokat állítottuk össze, ellenőriztük, és csomagoltuk őket.
Kiszolgáltunk vevőket, a netes könyvrendelés felületét is megmutatták nekünk,
valamint számlákat is töltöttünk ki. A fuvarozó kocsik üzemanyagköltségét is
átnézhettük, megmutatták, hogyan kalkulálják, valamint útvonaltervezéseket is
nézhettünk. Az utolsó munkanapunk végén megajándékoztuk munkatársainkat,
valamint a főnökünket, kis magyar szuvenírekkel. Nagyon örültek ennek a
gesztusnak. Véleményem szerint sokat tanultam az itt eltöltött három hétben,
élveztem itt a munkát.
A hétvégék a kirándulásról szóltak. Az azúrkék tengeren és a középkori lovagok
történetén túl is sok kincset rejt az apró sziget.
Az első hétvégén Gozo csodálatos szigetére hajóztunk át. Ott megtekintettük
Victoria városát, az Azúr ablakot, ami elképesztően szép volt, a Citadellát,
valamint az Unesco egyik világörökség részének nyilvánított templom romot.
Másnap Málta másik hírességét, a Kék Lagúnát néztük meg. Gyönyörű,

leírhatatlan látvány nyílt számunkra. Egész délelőtt fürödtünk az égszínkék
tengerben, valamint napoztunk a parton. Számomra ez volt a legjobb kirándulás.
Utána buszos kirándulás keretében meglátogattuk Málta északi részét, a régi
fővárost, Mdinát, a San Anton kertet, és átmentünk több kis városrészen. Sok új
információt és érdekességet tudtunk meg a sziget történelméről.
Birzebbuga-ban is strandoltunk, aminek szerencsére homokos partszakasza volt.
Ez a kirándulás pont Nagyboldogasszony ünnepére esett, ami nemzeti ünnep, így
sok üzlet az nap zárva volt.
Sajnos az egyik kirándulásunkat elmosta az eső. Ekkor épp Málta déli részét
jártuk be egy nyitott tetejű városnéző busszal, valamint Marsaxlokkban
fürdőztünk volna. Sajnos haza kellett jönnünk, így a nap többi részét otthon
töltöttük.
Az utolsó hétvégén mindenki elment vásárolni ajándékokat otthonra, valamint
másnap még lementünk Sliema homokos tengerpartjához fürödni, valamint
kagylót gyűjteni.
Máltán nagyon tetszett a folyamatos meleg idő, attól a pár esős naptól
eltekintve. Furcsa volt hozzászokni, hogy itt éjjel-nappal tűzijátékoznak, a
baloldali közlekedéshez, valamint a sofőrök gyors és veszélyes vezetéséhez.
Nagyon megérte eljönnöm erre az útra, sokat tanultam magamról, valamint a
másokkal való együttélésről. Nem mellesleg olyan gyönyörű helyeken voltunk, amit
csak képeslapokon láttunk eddig.
Málta a turisták és a nyaralók Mekkája, a kultúrák olvasztótégelye. A máltaiak
kifejezetten nyitott, barátságos emberek. Csodaszép élményekkel feltöltődve
tértünk haza.
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