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2017. július 17. és 21. között vettem részt a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium által szervezett
Erasmus+ projektjének keretén belül a 21st Century Thinking Skills című kurzuson.
Július 16-án érkeztem a Wizzair járatával a lutoni repülőtérre, majd innen a National Express
buszjáratával a lutoni vasutállomásra. A vonat elvitt a St. Pancras pályaudvarra, majd egy újabb
vonattal futottam be aa Canterbury West vasútállomásra nem sokkal délután 5 óra körül. A
szervezők azt kérték amennyiben lehetséges, este 6 óráig próbáljunk meg beérkezni a kenti
egyetem recepciójára. Kicsivel 6 óra előtt érkeztem meg a campuson levő szállásomra. A kurzus
szervezője, a Pilgrims Teacher Training intézet a University of Kent campus-án tartja a képzéseit
és ezen kivül ott biztosít szálláslehetőséget is. Jómagam önellátó szállást igényeltem, ami annyit
jelentett, hogy egy hatszobás, közös konyhás és két fürdőszobás házban lakhattam együtt
spanyol, osztrák, szlovák és izlandi kollegákkal. A campus hatalmas, erdős, bevallom számomra
kissé zavarosak voltak az útbaigazitó táblák, térképek. A csoporttársakkal mindig együtt voltunk
igy nem sikerült elveszni. Számos szolgáltatás is biztositva volt számunkra (éttermek, kávézó,
mosoda, számitógépközpont, sportközpont, könyvesbolt, könyvtár, élelmiszerboltok).
A kurzus helyszine a campus egyik központi épülete volt, külön könyvtárral, célzottan tanári,
nyelvtanári könyvekkel felszerelve. Csoportunk egy zegzugos emeleti helyen volt “elszállásolva”,
ez kizárólag a mi tantermünk volt. Megfelelően felszerelt helyen hallgathattuk kiváló oktatónk
előadását, végezhettük gyakorlatainkat. A közösségi terek tökéletesen megfeleltek a
szünetekben történő teázáshoz, kávézáshoz, melyek során alkalmunk nyilt az többi, velünk
párhuzamosan futó Pilgrims csoport résztvevőivel ismerkedni, beszélgetni. A Pilgrims
tanfolyamait nem csupán európai országból látogatták a diákok, hanem Kínából, Japánból,
Izlandról, Brazíliából is. Ebben az oktatási épületben dolgoztak a Pilgrims szervezői is, akik
rendkívül segítőkésznek bizonyultak minden helyzetben. A könyvtárban számitógép
használatára, nyomtatásra, fénymásolásra is volt lehetőség, és mondanom sem kell, hogy az
ingyenes internethasználat is biztositva volt.
Két rövid, kávészünet, valamint egy másfélórás ebédszünet szakitotta meg a tanórákat,
melyeket örömmel használtuk ki, hiszen az izgalmas, szines órák rendkivül kimeritőek is voltak

egyben, rengeteget tanultunk, rengeteg új, hasznos információt, technikát szivhattunk
magunkba. Csoportunkban tizen voltunk, ebből négyen Magyarországról, a többiek más-más
országokból (Németország, Ausztria, Izland, Hollandia, Spanyolország, Szlovákia).
Oktatónk Hania Kryszewska óriási tapasztalata segitett minket az interaktiv foglalkozások
elsajátitásában, elméleti hétterek megértésében. Folyamatosan résen voltunk és készek egyegy újabb pármunkára, frontális munkára kevés alkalommal került sor. Kiscsoportos és
párfeledatok váltották egymást, lehetőleg más-más összetételű tagokkal, hogy mindenkinek
lehetősége nyiljon mindenkivel dolgozni.
Nyomtatott anyag helyett kulcsszavas napi vázlat segitette az anyagok, érintett témakörök
felelevenitését, valamint videók, ábrák és gondolattérképek.
Az órák 15:30kor értek végen minden délután, de a szervezők további két workshoppot vagy
előadást is biytositottak számunkra a képzés első három napjára, így a napi hatórás képzésen
kívül még akár napi további 2 X 2 órás programlehetőség állt rendelkezésünkre.
Az egyhetes kurzus rendkivül intenziv volt, sok időnk várost nézni, illetve a vidéket bejárni nem
nagyon maradt, bár az előadások és a képzés olyan szinten lebilincselő és kimeritő volt, hogy
nem igényeltük jobban mint amennyire valamelyest belefért. Canterbury gyönyörű kisváros
középkori városközponttal, számos látnivalóval, amelyek közül legjelentősebb a Canterbury
székesegyház, az anglikán egyház központja. Egyik este közös vacsorára tértünk be egy hiteles
angol pubba, oktatónkkal együtt, utolsó délutánra pedig egy rövid kirándulást szerveztünk
néhányan a tengerpartra, melynek ott Canterbury mellett Whitstable városka “ad otthont”.
A szervezők minden délutánra és estére is biztosítottak workshopot, előadást vagy városi
programot, így a napi hatórás képzésen kívül még akár napi további 2 X 2 órás
programlehetőség állt rendelkezésünkre. A következő kínálatból választhattunk: nyelvtanítási
módszertan, interaktív eszközök használata a nyelvtanításban, kritikai gondolkodás, ADHD-s
diákok tanítása, Brexit, skót est, angol teázási szokások, vacsora egy angol pub-ban, Canterbury
története, vezetett városi séta és hajókázás. A campusról félóra sétával vagy busszal lehet
megközelíteni a várost. Canterbury gyönyörű kisváros középkori városközponttal, számos
látnivalóval, amelyek közül legjelentősebb a Canterbury székesegyház, az anglikán egyház
központja.
Összességében elmondhatom, hogy a kurzus maximálisan megérte az átlagosan magasabb
képzési díjat: rendkívül tartalmas és jól szervezett volt, az oktatók szakmailag és módszertanilag
is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az elsajátított tudást maradéktalanul tudom
hasznosítani a pályaorientációs és tanulásmódszertani munkámban, valamint a nyelvtanítás
során.
Szeged, 2017. augusztus 7.
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