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2016. júlis 17-én korán reggel érkeztem meg London Luton repülőtérre, ahonnan egy helyi
busztársaság transzferjáratával jutottam el Londonba. Kora délutánig a főváros néhány
kötelező látványosságát kerestem fel, majd busszal továbbutaztam Canterburybe, ahol
szállásom a University of Kent kampuszának Parkwoodnak nevezett részén volt, egy
hagyományos stílusú tipikus angol sorház egyik épületében.
Már az első este alkalmam nyílt angolul beszélgetni lakótársaimmal, két spanyol, két szlovák
és egy német kolléganővel, akik közül négyen angoltanárok, míg az egyik spanyol hölgy
óvónő volt.
A tanfolyam első napja rendhagyó módon a szokásosnál fél órával korábban indult, a Pilgrims
vezetői személyesen üdvözölték a különböző tanfolyamokra érkezett, több mint 90 kollégát,
bemutatták a kurzusvezető tanárokat, majd a csoportok tanárukkal egy kampuszon tett rövid
séta után jutottak el termeikbe, és kezdték meg a munkát.
Csoportom 16 főből állt, csoporttársaim főleg olaszok és spanyolok voltak, de akadt egy-egy
török, portugál, szlovák kolléganő, valamint rajtam kívül még három magyar is.
A képzés délelőtt 9-kor kezdődött, három 90 perces órából állt, közbeiktatva egy félórás
kávészünetet, és egy másfél órás ebédszünetet, így a kötelező foglalkozásoknak délután fél 4kor lett vége.
Kurzusom egy nyelvtanfolyam volt, így a fejlesztendő területek a szókincs, a folyamatos
beszéd és a kiejtés, az írott és a hallott szöveg értése, valamint a nyelvtan volt. Minden órán
nagyon érdekes témákon keresztül foglalkoztunk a nyelvvel, gyakran nagyon humoros
vonatkozásait ismertük meg a brit életmódnak, kultúrának. Érdekes volt, hogy tanárunk a fő
hangsúlyt nem a nyelvtanra helyezte, hanem a kiejtésre, az angol nyelv zeneiségére.
A tanfolyamon - annak ellenére, hogy nem nyelvet tanítok - hasznos módszertani
tapasztalatokra is szert tettem. Nagyon változatos munkaformákban vettünk részt, gyakran

változott a párok, csoportok összetétele is, így minden csoporttársam akcentusát volt
alkalmam hallani.
Hasznos ötleteket kaptam arra, hogyan lehet egyszerű eszközökkel felkelteni egy téma iránt
az érdeklődést, hogyan lehet fokozni a tanulói aktivitást. Először kaptunk egy felvezető
feladatot, aminek kapcsán beszélgetés indult párban vagy csoportban. A beszélgetés végére
nagyon kíváncsian vártuk a folytatást, a megoldáshoz szükséges nyelvtant, szókincset,
olvasmányt, tényanyagot.
Azt is fontosnak tartottam, hogy a bevezető feladatok megoldásánál hangsúlyosan a
véleményünk számított, nem előzetes ismereteink.
Már a legelső nap üdvözlő ceremóniáján kezdtük sejteni, és az első nap végére teljesen
biztosak is lettünk benne, hogy a Pilgrims egyrészt tökéletes profizmussal szervezi
kurzusunkat, másrészt a Pilgrims minden tanárának szenvedélye és hobbija is a tanítás,
valamint a tanítás tanítása. Ugyanis a kötelező órák után, délután fél négykor sem ért véget a
nap, hétfőtöl csütörtökig délután 4-kor, illetve hétfőtől szerdáig még este 8-kor is választható
workshopokra került sor, alkalmanként 3-4 lehetőség közül választhattunk. A témák rendkívül
változatosak voltak, a történelem, a kultúra, a nyelvtanítás módszertana, a természettel való
harmónia, a zene, a sport mind-mind teret kapott. Számomra példaértékű volt, hogy azok a
tanárok, akik a nap folyamán lelkesen, rendkívül elhivatottan dolgoztak csoportjukban,
délután és este töretlen energiával vezették a foglalkozásokat, ugyanolyan nagy gonddal
felkészülve, részletesen előkészítve, módszertanilag változatosan. Látni ezt a lelkesedést,
számomra kiváló born-out prevenció volt.
Mivel a hétköznapok ilyen foglaltak voltak, pénteken délután és hétvégén volt lehetőség
városnézésre, kirándulásra. Csoportvezető tanárunk számos ötletet adott, mit érdemes
feltétlenül megnézni, így kisebb csoportokban még sok helyet bejártunk a jelentős történelmi
múlttal rendelkező, és emellett rendkívül hangulatos városban. Igyekeztem minél több szokást
megfigyelni, megkóstoltam tipikusnak mondott ételeket, italokat, kirándulást tettem a
környéken például a történelmi Blean erdejébe, a tipikus halászfaluból kinőtt Whitstable-be.
Ez alatt a két hét alatt az anyanyelvi környezetben fejlődtem a hallott szöveg értésében,
bátrabban is használom az idegen nyelvet, elkötelezett vagyok a folytatás iránt, és ezúton
szeretném megköszönni a Tempus alapítványnak, és a KLIK szegedi tankerületének az
ösztöndíjas képzésben való részvételhez nyújtott segítségét.
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