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2017-ben sikeresen megpályázott a munkahelyem, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola egy
Erasmus pályázatot, így lehetőségem adódott két hétre Nagy-Britanniában angol nyelvet és
módszertant tanulni. Ez nagy jelentőségű volt az életemben, mert még nem jártam angol
nyelvterületen. Pályázatomban olyan módszertani továbbképzést választottam, mellyel
nemcsak beszédkészségemet fejleszthettem, hanem az angol nyelv tanításához szükséges
módszertant is.
A továbbképzés Oxfordban volt 2017. szeptember 4-16-ig.
Már szeptember 2-án elutaztam, hogy másfél napot Londonban töltsek. Megérkezésem után
megismerkedtem London nevezetességeivel, múzeumokban is jártam, megkóstoltam a
tradicionális fish and chips-szet.
Szeptember 3-án délután érkeztem meg Oxfordba, ahol már várt rám a család, akinél két hétig
laktam. Nagyon kedves, segítőkész, korban közel álló családhoz kerültem, sok közös témánk
volt, amiről tudtunk beszélgetni (gyermeknevelés, főzés, utazás, Anglia, Magyarország). Így
angol nyelvtudásom rengeteget fejlődött. Nagyon elégedett voltam az ellátással. Minden nap
meleg vacsorával vártak és bármilyen kérdésemre szívesen válaszoltak, segítettek. Nagyon sok
lehetőséget ajánlottak, ahova ellátogathattam oxfordi tartózkodásom idején.
Oxford egyik a központtól távolabbra eső kertvárosában laktam, így minden nap busszal kellett
az iskolába mennem. Ez nagyon érdekes volt, és hasznos is, hiszen az angol közlekedési
szokásokat is megismertem.
Nagyon kellemes tapasztalataim vannak az iskola vezetőivel és tanáraival kapcsolatban.
Rendkívül segítőkészek voltak és mivel nagyon sok mindent szerettem volna látni és
megtapasztalni Angliából és Oxfordból, mindig elláttak ötletekkel, hogy mit nézzek meg.
Délutánonként a képzés után a két hét alatt bejártam Oxfordot. Az iskola is szervezett nekünk
programokat. Voltam a Christ Church nevű egyetemen, puntingon-evezésen vettem részt és a
csodálatos Blenheim Palace-ban is jártam, ahol Churchill születetett. Ellátogattam a
Természettudományi Múzeumba és lehetőségem volt arra, hogy meghallgassak egy angol misét
és templomi énekkart is.
Az első hétvége kirándulással telt. Két kollégával Stradford- upon- Avon-be és Bath-ba
látogattunk el. Ezek egész napos kirándulások voltak. Nagyon nagy élmény volt látni
Shakespeare házát. A legcsodálatosabb élményem Bath-hoz kötődik. A római kori fürdőt
ismertük meg. Nagyon szépen megőrizték ezt az épületet.

A kurzust tartó iskola (Lake School) a központhoz közel volt. Minden nap reggel 9-től délután
16 óráig tartott a képzés.

Az iskolában a világ minden tájáról érkeztek angol nyelvet tanulni vágyók. Közvetlen, laza
légkör volt a jellemző, mindenki nagyon pozitívan állt a másikhoz, mert egy volt a cél: minél
többet megtanulni Angliáról és minél jobban elsajátítani ezt a világnyelvet.
A kurzus témái: a nyelvhasználat, szókincs, beszédértés, és a beszédkészség fejlesztése volt. A
tematikában szerepelt az idiómák, kifejezések használata, email írásának formai feltételei angol
nyelven, telefonálás, kiejtés fejlesztése, az angol kultúra megismerése. Módszertani ötleteket
kaptam a gyerekek tanításához angol nyelven. Megismerkedtünk eredeti angol nyelvű
mesékkel, dalokkal, melyekkel meg lehet kedveltetni a nyelvet a tanulókkal. Megismertettek a
szerepjáték jelentőségével, mely szintén a nyelvtanulás egyik formája.
Az iskolában nagyon felkészült, kedves, segítőkész tanáraim voltak, akiknek fontos volt, hogy
az órák jó hangulatban teljenek. Folyamatosan bátorítottak minket, mindig csak dicsérő
szavakat kaptunk és sok pozitív visszajelzést.

Az utazás hozzásegített ahhoz, hogy pozitívabb legyek, önbizalmat adott és amit ott láttam,
tanultam folyamatosan alkalmazom a tanítási óráimon.
Nagyon örülök, hogy megadatott a lehetőség, hogy eljuthattam Nagy-Britanniába és
megismertem ezt a szép országot, a kedves embereket és angol nyelvtudásom sokat
gyarapodott.

