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2017. őszén 2 fantasztikus hetet töltöttem Brighton-ban, az Erasmus + keretein belül. Azért
szerettem volna részt venni ezen a CLIL kurzuson, mert úgy éreztem, hogy ez hozzájárul a
pedagógusi pályám fejlődéséhez. Segített az angol nyelv magasabb szintű megismerésében, és
kiváló lehetőséget biztosított, hogy bővítsem módszertani tudásomat.
Mivel ez egy tanároknak szóló nyelvi-és módszertani képzés volt, így kiváló színtere volt
annak, hogy megismerjem más országokban tanító kollégáim munkáját, oktatási rendszerét és
ötleteinkkel egymás munkáját segítve, és ezzel előremozdítva, színesítsük tudásunkat.
Kölcsönösen tudtunk egymástól tanulni. Azért választottam ezt a képzést, mert egy
úgynevezett, Nyitott világ” –os osztály, osztályfőnöke vagyok. Ez azt jelenti, hogy a diákjaim
emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, délutáni órák keretein belül. Osztályfőnökükként
célom továbbá, hogy minél több tanórán megjelenjen az angol nyelv, akár csak egy-egy feladat
erejéig. Úgy gondolom, hogy ha minél többször találkoznak a gyerekek az angol nyelvvel, annál
jobban segíti ez őket abban, hogy ők is magabiztos nyelvhasználókká váljanak. Fontosnak
tartom a mai világban legalább egy idegennyelv (elsősorban az angol) magabiztos,
gyakorlatban is alkalmazható tudását.
Az iskola vezetősége nagyon örült, a pályázatnak, hiszen látták, hogy az ott szerzett
tapasztalatok, értékes részletei lesznek a további munkámnak és ez valóban így is van. Sok
hasznos weboldalt és egyéb, a tanítást segítő applikációval ismerkedtem meg, ami jól segíti
mindennapi munkámat. Az ott szerzett tudást, igyekszem sokrétűen alkalmazni.
Igazán motiváló volt autentikus környezetben tanulni a nyelvet. Úgy gondolom a
leghatékonyabb, ha rá van kényszerülve az ember a nyelvhasználatra.

A kéthetes idegen nyelvű továbbképzésen az iskola olyan egyéb programokat is szervezett a
tanórák után, ahol betekintést nyerhettem egy másik kultúra szokásrendjébe. Megismerhettem
az ott élők történelmét és mindennapjait. Ezek a közös programok is lehetőséget nyújtottak,
hogy a tanfolyamon kívül, ugyancsak fejlesszem nyelvtudásomat. Szabad hétvégéken
kirándultam. Megnéztem Brighton-t és a környező települések, városok nevezetességeit,
építészeti remekeit. Megismertem a környéket, az ott élők gondolkodás módját, ezáltal
szélesítettem saját látóköröm.
Köszönöm, a lehetőséget főként szervező kollégámnak, aki végig segítette a pályázat
gördülékeny lebonyolítását. Hálás vagyok, hogy részt vehettem egy ilyen magas színvonalú
képzésen. Ráadásul egy ilyen csodálatos helyen. Ajánlom mindenkinek, aki szakmailag fejlődni
szeretne, mert mind az angol nyelvben, mind a módszertanban felfrissülhet tudástára.

