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AIL MADRID SL – Tanártovábbképző tanfolyam spanyol mint idegen nyelv tanárok
részére
Most volt szerencsém először részt venni az Erasmus+KA1 mobilitási projekt keretében
egyéni mobilitáson Spanyolországban, a fővárosban Madridban. Tökéletes lehetőséget nyújtott
a nyelvi „belemerülésbe”, ami a leghatékonyabb módja a nyelvtanulásnak és az eddigi nyelvi
ismereteim felfrissítésének. Madrid pezsgő kulturális élete lenyűgöző, a tanfolyam órái után a
város lüktetése rendkívül inspirálóan hatott rám.
A fogadó intézmény az egyik legjobb nyelviskola Madridban, több, mint tíz éve
alapították, és már három helyszínen oktatnak, ez is mutatja, hogy sikeres a tanítási programjuk
és folyamatosan növekednek. A nyelviskolának két székhelye van Madrid egyik legelegánsabb,
központi elhelyezkedésű negyedében, a Salamanca negyedben, amelynek a közlekedése is
kiváló. Ezen kívül Málagában, az ország egyik déli nagyvárosában is van kihelyezett tagozatuk,
tehát olyan nyelvtanulókat is tudnak fogadni, akik tengerparton kívánnak nyelvtanfolyamra
járni, ezáltal véleményem szerint erős konkurenciát tudnának jelenteni egy spanyol nyelvi
táborokat szervező magyar utazási irodának. Az iskola technikai felszereltsége tökéletes,
kicsoportos oktatást folytatnak, céljuk a családias, flexibilis környezet kialakítása a
nyelvórákon, amit sikeresen meg is valósítanak. A tanárok dinamikusak, energikusak,
barátságosak és kiválóan felkészültek. Egyedülállóan pozitív atmoszférát teremtenek,
közvetlenek és nagyon segítőkészek, ugyanakkor nagyvonalúak, mivel pl. az általuk elkészített
nyelvi anyagokat felajánlották, hogy használjuk mi is az óráinkon. Az órákon viták,
tapasztalatcsere, filmek, zene, képek, hirdetések is beépülnek a tantervbe, amely szigorúan
illeszkedik a Közös Európai Referenciakerethez. Ragaszkodnak a magasszintű
követelményekhez, és a tanításban kommunikációs módszerre alapoznak. Sokszínű
kurzuskínálattal rendelkeznek az általános nyelvóráktól a főző és tánctanfolyamokig minden
korosztály számára, az érdeklődő 26 tanfolyamból válogathat.
A tanárképző tanfolyam, amelyen részt vettem nagyon jól szervezett, gyakorlatias,
hatékony kurzus volt. Kiscsoportos oktatás volt, mivel a csoport létszáma 8 fő volt: 3 lengyel,
egy olasz, egy guatemalai és két spanyol kollégával merülhettem el a spanyol nyelvoktatás
kérdéseiben. Szerencsésnek tartom, hogy az anyanyelvi spanyol tanárok, és a guatemalai
kolléga jelenléte által a kommunikációs készségeimet is állandóan fejleszthettem, és hallhattam
az ő tapasztalataikat, amiket Írországban, Németországban, Lengyelországban, Nagy
Britanniában szereztek. A guatemalai kolléganőnek köszönhetően folyamatosan terítéken volt
a spanyol nyelv sokszínűsége is, a spanyol nyelv változatai, amire többször kitértünk. Mivel
kislétszámú csoport voltunk, rajtam kívül más nem tanított gimnáziumban, mindenki más
korosztályt tanított (gyerekeket, felnőtteket, egyetemistákat), de ezek a tapasztalatok is
hasznosak véleményem szerint. Azok a tapasztalatok is nagyon érdekesek voltak számomra,
amiket a nyelviskola tanárai osztottak meg velünk az ő ázsiai diákjaikról, mivel ázsiai diákom
még nem volt, de a mi gimnáziumunkban is többször jönnek ázsiai diákok diákcsere keretében.
A nyelviskola nagy hangsúlyt fektetett minden nap a tudásmegosztásra: minden nap volt
tapasztalatcsere, vita az elhangzottakkal kapcsolatban, pl. akár az induktív nyelvtan oktatásról,

vagy a szugesztopédiáról, vagy a tanulási stratégiákról volt szó. Nagyon jó ötlet volt a
nyelviskola részéről, hogy a program magában foglalt egy óralátogatást is, így közvetlen
részesei voltunk a tanítási folyamatnak, továbbá az elméletet a gyakorlattal össze tudtuk vetni.
Sok új ötletet és prezentációs technikát ismertem meg a nyelviskola tanáraitól éppúgy, mint a
résztvevő kollégáktól.
A nyelviskola tudatosan vállalja a missziójában, hogy a tanulás nem ér véget a
tanteremben, így számos tanórán kívüli tevékenységet is szervez. Ez a mi esetünkben két
délutáni múzeumlátogatást jelentett Madrid két legjelentősebb múzeumában, a Prado és a
Zsófia Királynő Múzeumban. A kulturális elemek így jelentek meg a tanfolyam tematikájában,
mindkét esetben jól felkészült tanár idegenvezetővel élvezhettük Velázquez, Goya, Picasso,
Dalí és Miró műveit, és ezeken keresztül betekintettünk Spanyolország történelmébe is.
Csodálatos élmény volt. A nyelviskola az első napon az órák után ebéddel fogadott minket,
aminek folyamán könnyedén és oldott hangulatban történt az ismerkedés. Más tanfolyamokon
is szerveznek délutáni beszélgetést egy ital és egy tapa mellett, hogy a diákok és a tanáraik
közeli kapcsolatot alakíthassanak ki egymással.
A nyelviskola szállást is kínál a tanulók számára, több lehetőség közül lehet választani,
lehet családnál lakni, vagy közös lakásban más tanulókkal (életkor szerinti
megkülönböztetéssel, pl. 30 felettiek külön), de lehet kollégiumot is választani. Nagy gonddal
választják ki a családokat, és folyamatosan ellenőrzik a vendéglátás színvonalát. Az igazgató
elmondta, hogy minden héten kérik a tanulókat, hogy töltsenek ki elégedettségi kérdőívet,
amelyeket folyamatosan kiértékelnek, ezekben a szállást is értékelni kell. Az én szállásom
megfelelő volt, a nyelviskolától 5 buszmegállónyira volt, ezáltal minden nap használhattam a
madridi tömegközlekedést is, ami a mindennapi élet megfigyelését is lehetővé tette. A
szállásadónőm négy szobát adott ki tanulóknak, a szoba kicsi volt, de volt benne ventilátor, ami
a napi 40-43 Co elviselését megkönnyítette. A szállásadónőm nagyon kedves, barátságos és
segítőkész volt. Érdekes és meglepő volt látni egy madridi lakótelepet testközelből, és azt, hogy
bár a központ közelében volt, mégis nyugodt és kellemesen zöld környék volt.
Mindösszesen nagyon pozitív élményekkel gazdagodtam, kapcsolatot építettem
kollégákkal, részletesen tájékozódtam a nyelviskolában diákok nyelvtanfolyamra utaztatásának
lehetőségéről és kivitelezéséről, tapasztalatairól. Mind nyelvileg, mind módszertanilag sokat
fejlődtem, ezen kívül nagyra értékelem, hogy kulturális és művészettörténeti ismereteket is
nyújtott a tanfolyam. A nyelviskola személyzete igazán elkötelezett, professzionális,
barátságos, dinamikus csapat, akik engem is felvillanyoztak az energikusságukkal és
profizmusukkal, bár rövid kirándulás volt, elmondhatom, hogy feltöltődtem élményekkel,
tapasztalatokkal, ötletekkel, tudással, csak ajánlani tudom mindenkinek ezt az élményt. A
szakmai színvonal olyan magas volt, mint az általam korábban látogatott nyári egyetemi
továbbképzések, tehát nagyon örülök, hogy részt vehettem a tanfolyamon, nagy motiváló erővel
bírt.
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