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BRIGHTON _ LANGUAGE, METODOLOGY AND CULTURE
2017.10.02 – 2017.10.13-ig vettem részt az Erasmus + mobilitási programban. Kiskorom óta
tanulom az angolt, így mindenképpen angol nyelvterületre szerettem volna menni. Sikerült
Brightonba kijutnom és a „Language, metodology and culture” továbbképzést elégezni. Az ott
töltött két hét alatt rengeteg tudással és tapasztalattal lettem gazdagabb a képzés címének
megfelelően:
Language
Hiába a gyerekkor óta tartó nyelvtanulásnak, sajnos a mindennapokban nem használom, így a
szóbeli kifejezőkészségem falba ütközött. Ezt a falat szerettem volna lebontani, hogy az
iskolában a gyerekekkel is tudjak beszélni. Kint mindenki azt hangsúlyozza, hogy nem az a
lényeg, hogy helyesen beszéld a nyelvet, hanem az, hogy beszéld! Több „section” volt, ami
konkrétan a nyelvtannal (lexika, metafórák, idiomok) foglalkozott, illetve annak tanításával,
lévén, hogy nyelvtanároknak szólt a kurzus. Így el is érkeztünk a következő egységhez:
Metodology
Számomra talán ez a rész volt, ami a legnagyobb kihívást jelentette. Mivel én nem vagyok
nyelvtanár, az elején úgy gondoltam, hogy mit is fogok én itt csinálni két hétig!? Azonban azt
kell mondanom remek, új ötleteket szereztem, amik bármely tantárgy oktatásába
átkonvertálhatóak. A kedvencem a színesrúd készlet (cuisiner road), amit eddig csak
matematikaórán alkalmaztam, azonban kint történeteket/történelmet mesélnek el a
segítségével. Sokkal színesebb, interaktívabb módja egy anyag feldolgozásának. Különféle
rendszerezéseket is tanultunk, amiket a tanulásmódszertanban is hasznosan lehet alkalmazni.
Játékokat játszottunk és „drámai fordulatokat” vettünk, amik szintén beépíthetők az órák
menetébe, a percepciót elősegítve. Az utolsó egység volt a legizgalmasabb számomra:
Culture
Négy oldalról kaphattam betekintést. Elsőként említeném, hogy az iskolában olvastunk az angol
kultúráról, médiáról, mindennapokról. Másodsorban a családnál, ahol laktam szintén
megismerkedhettem a kultúrájuk egy részével. Például olyan ételeket készítettek számomra,
amik a tradicionális konyha részét képezik. Harmadrészt pedig nap, mint nap felfedezőutakat
tettünk „iskola” után a közeli tájakon, helyi közlekedési eszközökkel. Voltak szervezett utak is,
bár ott nagyon résen kellett lenni, hogy beférjen az ember. Ezt a részt negatívumként éltem

meg. Nem utolsó sorban remek embereket ismerhettem meg és velük együtt nem csak az angol,
hanem más nemzetek kultúrájába is bepillantást nyerhettem.
Összességében egy felejthetetlen, tudásban, élményekben, tapasztalatokban gazdag két héten
vehettem részt. Ajánlom minden olyan vállalkozó szellemű kollégának, aki szeretne egy másik
szemszögből betekintést kapni az oktatás mivoltába és szeretné új eszközökkel bővíteni
repertoárját. Előre jelezném, hogy fárasztó időszak lesz, de megéri minden egyes percét.
Ha egy szóval kellene jellemeznem azt a két hetet, akkor a „ „ szót választanám.

