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Szabad szavas beszámoló - ERASMUS +
Az Erasmus Plus program keretein belül 2 hetet töltöttem az Egyesült Királyságban,
Brightonban. Két kolléganőmmel sikerült egy időbe, egy nyelviskolába, de más-más kurzusra
jelentkeznünk. A brightoni The English Language Centre-ben az English in the Primary
School nevű képzésen vettem részt 2017. október 2- 13-ig.
A program ideje alatt több tanároknak szóló kurzus is indult, melyen szétosztottak
bennünket a jelentkezés alapján. Így egy kurzus 6-10 főből állt. Több olyan óra is volt a két
hét alatt, amikor az összes csoport együtt tevékenykedett, de alapvetően kiscsoportos órákban
zajlott a tanítás. Az én csoportomban rajtam kívül csak lengyel tanárnők voltak.
Több oktatónk is volt, így többféle megközelítésből ismerhettük meg az angol nyelv tanítását.
Nagyon kedves, segítőkész és közvetlen volt mindenki. Nemcsak a tanárok, de a
nyelviskolában dolgozóktól is bármikor kérdezhettünk.
Az első nap, bemutatkozással telt, megkaptuk a heti órarendünket, beosztásokat, körbe
vezettek az iskolában. Az órarend minden nap a következőképpen nézett ki: reggel 9:0010:30-ig volt az első óra, amit egy rövid kávészünet követett, aztán a második óra 11:0012:30-ig tartott. Egy hosszabb, egy órás ebédszünet után pedig jött a harmadik óra 13:3015:00 óráig.
Rengeteg új és hasznos információt tanultam. Sok játékkal, tevékenységgel gazdagodtam,
amit minden tantárgyban tudok hasznosítani. Az óráim gyakorlat orientáltak voltak, így amit
elméletben megtanultunk vagy elmagyaráztak utána mindig ki is próbáltuk, mintha mi
lennénk a gyerekek. Az órák alatt páros vagy kis 3-4 fős csoportbontásban is sokszor
dolgoztunk. Rengeteg eszközt használtunk, és sok nyomtatott anyagot kaptunk meg a kurzus
során. Többek között képeskönyveket, könyveket, verseket, mondókákat, nyelvtörőket,
dalokat, játékokat ismertem meg angol nyelven. Hallott, írott és beszéd jellegű feladatokat
oldottunk meg játékosan.
A kurzus során az egyik legnagyobb élmény volt, hogy a csoportommal ellátogattunk egy
helyi általános iskolába. Érdekes és izgalmas volt látni, hogy más kultúrában, országban hogy
néz ki egy iskola, milyen rendszerek vannak, milyen az oktatás, a gyerekek.

Az órák utáni időt a kollégáimmal igyekeztünk hasznosan eltölteni és minden napra
kitaláltunk valami programot. Sok helyen jártunk, megismertük a helyi kultúrát,
gasztronómiát, látnivalókat, nevezetességeket. Egyéni programok során megnéztük a
közelben lévő természeti csodát, a Seven Sistersnek nevezett tengerparti sziklákat; a helyi és
híres brightoni mólót; a Royal Pavilont; a kilátót; a partot; szomszédos Eastbourne várost. Az
iskola által szervezett délutáni programokon is részt vettünk. Így végigjártuk Brighton
történelmi és nevezetes részeit; a közelben lévő Lewes városkát. Hétvégén is az iskola
szervezte idegenvezetős programon vettünk részt Lewesben és Canterburyben. Utunkat pedig
London nevezetességeivel zártuk.
A szállásom home stay volt. Egy négy fős családnál laktam, közel a nyelviskolához
illetve a városközponthoz. A szülők nagyon segítőkészek voltak, bármi kérésem volt
igyekeztek teljesíteni. A lakásban egy spanyol cserediák is volt, így néha vele is tudtam
beszélgetni. A szobám elég nagy volt, jól felszerelt, de a lakás tisztaság szempontjából
hagyott némi kivetnivalót. Az étkezés minőségileg és mennyiségileg nagyon megfelelt
számomra.

