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Amikor felmerült a lehetősége annak, hogy az Erasmus+ pályázat keretében részt
vehetnék egy angliai tanártovábbképzésen, a bőség zavarával küzdve hosszú napokat
töltöttem azzal, hogy milyen témát, s ezzel együtt Angliának melyik – eddig még kevésbé
ismert - vidékét válasszam. Hogyan is hozhatnék ki legtöbbet ebből a két hétből? Vajon mi
lenne számomra, angol tanár számára a leghasznosabb? Az egyébként is állandó késztetés
mellett, hogy angol nyelvtudásomat csiszolgassam, célként lebegett a szemem előtt a
lehetséges megújulás a technikai eszközök tanórai használatát illetően. Így aztán a téma már
adott volt, csak helyszínt kellett hozzá találni.
A felmerülő lehetőségek közül az észak-kelet angliai Scarborough-t választottam, ahol
az ott működő Anglolang Academy of English ajánlásában szerepelt egy ilyen tematikájú
továbbképzés. A kéthetes tanfolyam címe „Effective Use of Technology in Teaching” volt.
Bár kissé hosszadalmas Magyarországról eljutni Scarborough-ba, mégis nagyon
megéri a ráfordított időt és energiát. A Simon and Garfunkel dalból sokunk által jól ismert
Scarborough egy igazi gyöngyszem az Északi tenger partján. Az állandóan morajló tenger
közelsége egészen varázslatos közeget teremt az ottléthez. Az ember nemigen bírja megállni,
hogy mindennap le ne gyalogoljon a tengerhez csak azért, hogy nézze, hallgassa, élvezze. Két
gyönyörű öböl, a North Bay és a South Bay mentén helyezkedik el a város, amely Anglia első
igazi tengerparti üdülőhelye lett, miután az 1600-as években gyógyforrást fedeztek fel a
tengerparti sziklák között. Később természetesen a tengeri fürdőzés élményét is felfedezték
a vendégek. Tengerpartja ma is igazi zarándokhely, ahol jó (és kevésbé jó) időben igazi
élvezettel sétálnak, játszanak, esznek-isznak a helyi és környékbeli gyerekek, ifjak és
idősebbek. Az ide látogató kedvére válogathat a kulturális programok közül is, színházi
előadások, múzeumok, a hegytetőn magasodó ezer éves vár, koncerttermek, a helyi „pub”okban megrendezett estek megannyi lehetőséget kínálnak a szórakozásra, feltöltődésre.
Mi is minden délután kedvünkre válogattunk a városnéző, kulturális vagy turisztikai
lehetőségekből, hétvégén pedig a csodálatos katedrálisával büszkélkedő York-ot, Whitby-t és
a többi környékbeli kisvárost látogattuk meg. Az emberi kapcsolatok oldaláról nézve is nagy
élmény volt újra megtapasztalni azt a kedvességet, udvariasságot, toleranciát, amellyel az
angol emberek viszonyulnak mindenkihez. A kis sarki boltostól kezdve a múzeumi teremőrig
vagy busz sofőrig mindenki mosolyog, beszédbe elegyedik, tisztelettel viseltet az oda
látogatóval szemben. Igaz, a „Yorkshire accent” néha próbára teszi az ide érkezők
nyelvtudását, de hamar meg lehet szokni a helyiek kissé darabosabb kiejtését, egyedi
szóhasználatát, sajátságos mondatfűzését. A nyelviskolában nagy lelkesedéssel tanuló és
remekül együttműködő nemzetközi csapat is élményt jelentett, gyakran a szabadidőnket is
közösen töltöttük el a város és a környék látnivalóiban gyönyörködve.

Az Anglolang Academy of English minden várakozásomat felülmúlta profizmusával, jól
szervezettségével, kiváló tanáraival, barátságos, segítőkész légkörével. Az órák délelőtt a
nyelvi fejlesztést szolgálták. Nemzetközi nyelvi csoportunk tagjai közül mindnyájan gyakorló
nyelvtanárok voltunk, így remekül tudtunk együttműködni. Ezek a foglalkozások elsősorban
kommunikációs és szókincs bővítő jellegűek voltak, az angol nyelvben folyamatosan
megjelenő új szavakat és kifejezéseket célozták meg. A délutáni órákon olyan számítógépes
és mobiltelefonos alkalmazásokkal ismerkedtünk meg, amelyek a mai gyerekek számára még
hatékonyabbá és vonzóbbá tehetik a nyelvtanulást. A Plickers, a Padlet, a Quizlet, a Kahoot,
a Socrative, a Snag it, a Podcast, a Todaysmeet, stb. csupa olyan alkalmazás, amely nagy
motivációt jelenthet számukra. Természetesen nemcsak elméleti képzést kaptunk, hanem
gyakorlati oktatás keretében is kipróbálni ezeket az applikációkat. Tanárainkról csak
szuperlatívuszokban beszélhetek, mindhárman módszertanilag kiválóan, nagyon hatékonyan
és élvezetesen vezették az óráikat. Szünetekben és órák után is rengeteget beszélgettünk,
sőt még arról is gondoskodtak, hogy programokat ajánljanak nekünk, amelyekre esetenként
ők is elkísértek bennünket. Szakmailag szintén nagy élményt jelentett egy látogatás az egyik
helyi középiskolában, amelynek oktatási rendszere mindnyájunkat lenyűgözött
igényességével, magas követelményszintjével és fegyelmével.
A tanfolyamhoz választható szállás lehetőségek közül én az egyéni, szállodai
elhelyezés mellett döntöttem. A családias jellegű Raincliffe Hotelben laktam, amelynek
tulajdonosa Katherine, nagy körültekintéssel és szeretettel látta vendégül az Anglolang
diákjait, így engem is. Az ő „full English breakfast”-jeire gondolva ma is összefut a nyál a
számban, nem szólva a csodás tejszínes teáról, amelyet a reggeli beszélgetéseink közben
kortyolgattam. Ez a barátságos, csendes környezet nagyon jó hátteret biztosított az
egyébként elég sűrű és programokkal teli időszakhoz.
Végül szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ezen a
továbbképzésen e csodás országban részt vehessek.

