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Nagy örömömre szolgált, hogy az ERASMUS+ tanári mobilitás pályázati program keretében 2 hetes
nyelvi továbbképzésen vehettem részt 2018. nyarán. Nagy lelkesedéssel készültem az utazásra,
ahol nyelvi készségeim felfrissítését és fejlesztését tűztem ki célul, hogy pedagógiai munkám során
alkalmazhassam, illetve iskolánk nemzetközi szerepvállalásának is aktív részese lehessek.
Az előkészítés szakaszában megismerkedtünk a programmal, kollégáimmal együtt, koordinátoraink
segítségével közösen készültünk a mobilitásra. Kitöltöttük a szükséges dokumentumokat, felvettük
a kapcsolatot a fogadó intézménnyel, és megszerveztük a kinntartózkodásunk. A fogadó intézmény
által szervezett online kurzusba is bekapcsolódtam (nyelvi előkészítő feladatok, hasznos
információk a városról, képzésről) és a képző által kért online nyelvi felmérő tesztet is kitöltöttem.
Iskolánk a program keretében a nem nyelvszakos kollégák részére 10 órás nyelvi előkészítő
tanfolyamot szervezett, melyen örömmel vettem részt és nagy segítséget jelentett a
legszükségesebb nyelvi és nyelvtani fordulatok felelevenítésében.

Július 21-én érkeztünk az angliai Yorkshire-ben fekvő, festői szépségű Scarborough-ba. Az első
napon a várossal ismerkedtünk, feltérképeztük a következő két hét fontosabb helyszíneit és
felfedeztük és bejártuk a tengerpartot is.
Az Anglolang Academy of English Nyelviskola Intensive English Language Training kurzusán vettem
részt, ahol minden hétköznap 9 és 16 óra között kaptunk színvonalas nyelvórákat. A nyelviskola
nagy létszámú tanári gárdával rendelkezett, akik különböző nyelvterületről érkeztek és széleskörű
tapasztalatokkal rendelkeztek mind nyelvi, mind szakmai, valamint módszertani területen is. A két
hét alatt 4 nyelvtanár kurzusain vettem részt (angol, amerikai és lengyel származású is volt
közöttük) és mindegyik órán nagyon sokat tanultam. Rendkívül változatos feladatokat oldottunk
meg, más és más módszerekkel, melyeket majd a saját munkánk során is beépíthetünk.
Délelőttönként elsősorban a nyelvi készségeink fejlesztése volt előtérben: szókincsbővítés,
szövegértés fejlesztése, kiejtés javítása, párbeszédek és egyéni feladatok megoldása, vélemények
ütköztetése, országismeret, rendhagyó igék, phrasal verbs, homophones, szinonímák és ellentétek
ismereteinek bővítése. Nagyon sokat dolgoztunk párban és csapatban, sokféle játékos módszert
kipróbáltunk és rengeteg alkalmunk nyílt a folyamatos nyelvhasználatra.
Délutánonként pedig a nyelvtani ismereteinket pontosítottuk, gyakoroltuk a helyes nyelvtani
szerkezeteket, de természetesen itt is sokat fejlődött a szókincsünk és a beszédkészségünk is.
Emellett hasznos segítségeket kaptunk az otthoni nyelvtanuláshoz is, internetes portálokat és
Youtube előadókat mutattak be, amelyekkel érdekes színesítenünk az otthoni gyakorlást.
A nyelvi fejlesztő kurzusokon különösen vegyes csoportok jöttek létre. Egyrészt mert folyamatosan
cserélődött a csoportunk, az újonnan érkezők bekapcsolódtak, és minden hét végén többen
hazautaztak. Másrészt nagyon változatos volt a nemzetiség szempontjából is a csapat: olasz,
ománi, spanyol, svájci, argentín, bolgár csoporttársaim is voltak, életkor szerint is eltérő
összetételben (18-50 éves korosztály). Az órai, az óraközi és az iskolán kívüli beszélgetések
alkalmával megismerkedhettünk egymás országainak kultúrájával, szokásaival és információkat
szerezhettünk az oktatási rendszerről is.

Az iskola szerdánként és hétvégeken kirándulásokat szervezett, melyek segítségével
megismerhettük a környék természeti szépségeit és kulturális látnivalóit is. Így jutottunk el
Whitby, Robin Hood Bay, Liverpool és York városába, megismerkedhettünk Yorkshire legfontosabb
nevezetességeivel és a Bronte nővérek életének legfontosabb színtereivel is.
Minden utazás hatalmas élményt jelentett, és minden szabadidőnket is a táj szépségeinek és az
angol vidék jellegzetességeinek felfedezésével töltöttük, a tengerparttal jómagam nem tudtam
betelni. Csodaszép volt a nyugodt és sima, de a viharos és háborgó tenger is. De megkóstoltuk a
híres „fish and chips”-et is, és angol pubban is ittunk sört.
Rengeteg élménnyel és tapasztalattal tértünk haza. Azon leszek, hogy ezeket kollégáimmal is
megosszam és a szerzett tudást beépítsem a szakmai munkámba, valamint részt vegyek
nemzetközi projektekben is. Bátran ajánlom a programot a kollégáimnak és magam is szívesen
részt vennék hasonló továbbképzésen.
Végül szeretnék köszönetet mondani iskolánk vezetésének, hogy a programban részt vehettem,
valamint koordinátorainknak, Szegfű Mártának és Hegyközi Évának, a sok segítségért, amivel
támogatták részvételünket.

