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A lifelong learning mindig az életem része volt. Szeretem követni a munkámat érintő
változásokat, mindig megújulni, lépést tartani a kor követelményeivel, de a nyelvtanulás
számomra mindig kihívást jelentett. Munkám során azonban érzem a kellő szintű angol
nyelvismeret és használat hiányát, ezért döntöttem úgy, hogy megpróbálom javítani és
bővíteni nyelvtudásomat. Korábban már próbálkoztam itthoni nyelvtanfolyamon való
részvétellel - több-kevesebb sikerrel-, de úgy éreztem, hogy nagy szükségem lenne egy olyan
képzési formára, ahol rákényszerülök a nyelv folyamatos használatára, mivel így legyőzhetem
azt a félelmemet, hogy nem merek megszólalni mások előtt angolul gyakorlatlanságom miatt.
Éppen ezért 2017. október 23 és október 29 között az Angoland Academy of English
szervezésében részt vettem egy 30 órás nyelvtanfolyamon, hogy kellő lendületet kapjak a
további tanuláshoz. Nagy izgalommal kezdtem szervezni az utamat.
Scarborough, egy csodás tengerparti kisváros Észak-Angliában. Elhelyezkedése és kiváló
gyógyfürdője miatt igen népszerű pihenőhely. Mivel ősszel mentem, már nem a turista szezon
nyüzsgő forgatagába csöppentem, így elsősorban a helybéliekkel találkoztam, akik szívesen
megálltak beszélgetni, segíteni és tanácsokat adni, hogy mely látnivalókat, nevezetességeket
nézzek meg városukban. Ezek a mindennapi élethelyzetek és beszélgetések segítették az
iskolában kapott képzésemet. Ezek a nyelvtanulást segítő szituációk, amiket csak akkor lehet
megtapasztalni, ha a megtanulni kívánt nyelvet anyanyelvi környezetben sajátítjuk el.
A képzés, melyen részt vettem, egy nagy tapasztalattal rendelkező, nagyon barátságos, szinte
családias hangulatú nyelviskolában zajlott. Kiutazásom előtt szintfelmérő tesztet kellett írnom,
melynek eredménye alapján előre beosztottak a számomra legmegfelelőbb csoportba, mely 8
főből állt. Csoportunk nagyon sokszínű volt: érkezett diák Szaúd-Arábiából, Brazíliából,
Németországból, Svédországból. Volt közöttünk néhány diák, de többen voltunk gyakorló
pedagógusok, így természetesen az országainkra jellemző oktatási-nevelési elveket,
módszereket is megosztottuk egymással a szünetekben történő beszélgetések alkalmával.
Tanáraink nagy hozzáértéssel, türelemmel és kedvességgel csiszolták nyelvtudásunkat.
Délelőttönként szituációs helyzetekkel, páros és csoportos beszélgetésekkel valamint tesztek
kitöltésével fejlesztették elsősorban a szókincsünket. . A tananyagban szerepelt a helyi kultúra,
történelem, gasztronómia bemutatása. Délutánonként további csoportokra bomlottunk. Az
én kiscsoportom mindössze 2 fős volt, így személyre szabottan gyakorolhattam a nyelvtant.
Az 1 hét alatt a nyelvtani ismereteim és a szókincsem olyan mértékben gyarapodott, amelyet
eddigi nyelvtanulásom során még sosem tapasztaltam.
Az iskola minden délutánra/estére szervezett különböző fakultatív kulturális programot, hogy
a diákok a tanórákon kívül is találkozzanak, barátkozzanak és használják a nyelvet egymás
között. Ugyanezt a célt szolgálta az is, hogy egy nagyon kedves hölgynél volt a szállásom, akivel
természetesen csak angolul tudtam beszélgetni, így kora reggeltől lefekvésig állandó nyelvi
környezetben voltam.

Tanóráim vége után délutánonként hosszú sétákkal fedeztem fel a várost, a történelmi
nevezetességeket, az érdekességeket, a tenger élővilágát bemutató Life Sea Center-t. Minden
nap sétáltam a csodálatos tengerparton, barangoltam a tengerpartot övező kiépített
rózsakertben, ahol érdeklődő kis ezüst mókusok csaltak mosolyt az arcomra, gyönyörködtem
az ár-apály jelenségben.
Tudásban és lélekben is felfrissültem tértem haza 1 hét után Magyarországra, azzal a
határozott szándékkal, hogy folytatom a nyelvtanulást itthon kamatoztatva a megszerzett
lendületet és tudást. Remélem, lesz még lehetőségem részt venni ehhez hasonló, nyelvi
környezetben zajló tanulásban.
A tanfolyamon való részvételem úgy érzem, elérte célját: gyarapodott a szókincsem, javult a
kiejtésem, fejlődött a hallás utáni szövegértésem és most már bátran használom az angol
nyelvet.
Köszönöm a lehetőséget és a későbbiekben is szívesen részt vennék hasonlóban, sőt, jó szívvel
ajánlom mindenkinek.

