
 

Az Erasmus+ program keretében – a pandémia miatt két év kényszerű várakozás után – talán az utolsók között 

az EU-ból már kilépett, így a programból kiesett Egyesült Királyságban, azon belül is a skóciai Edinburgh-ban vehettem 

részt egy kéthetes módszertani kurzuson. 

A folyton és egyre gyorsabban változó világunk s ennek lenyomatát tükröző természetes nyelv, a gyerekanyag, 

a technikai lehetőségek, szülői és munkáltatói elvárások kihívásai folytonos megújulásra, tanulásra sarkallnak. Ezért 

választottam az English Matters módszertani kurzusát, hogy a legújabb nyelvi jelenségek megismerése mellett a 

módszertani eszköztáram is gazdagíthassam, frissíthessem, s mindeközben első kézből is megtapasztalhassam a Brexit 

szerteágazó következményeit Skóciában.  

A kurzuson 11 ország angoltanárai vettek részt két csoportban. A délelőtti órákon előadások, workshopok, közös 

projektek keretében tekintettük át a nyelvtanítás legfontosabb területeit; a készségfejlesztés, a rendelkezésünkre álló 

források használata, az óratervezés, autentikus anyagok adaptálása, játékos feladatok és a zene integrálása, a technikai 

eszközök, az internet alkalmazása mind szóba kerültek. Ezek áttekintése során alkalmunk nyílt tapasztalataink 

megosztására s kérdéseink megfogalmazására is, melyekre tanáraink, Helen Walton és Thomas Rudolph S. készségesen 

és nagy tapasztalattal a hátuk mögött oly módon reagáltak, hogy az mindannyiunk számára építő, továbblendítő, 

töltekező vagy megerősítő lehetett.  

Számomra a legnagyobb élményt a feladatközpontú kulturális programok jelentették, melyek során 

ellátogattunk a Várba, a Parlamentbe, a Nemzeti Múzeumba, de hallottunk előadást a Brexitről, a brit történelemről, 

irodalomról is. Délutánonként jutott idő az önálló kutatómunkára is, mely során egyrészt a reflexív napló megírásakor 

az aznapi élmények feldolgozására, elmélyítésére fókuszálhattam, ill. bejárhattam a város nevezetességeit, múzeumait 

s a turisták által kevésbé látogatott gyöngyszemeit is. A hétévégéken a környék várait, kastélyait, a tengerpartot s néhány 

halászfalut fedeztem fel, ill. a híres Edinburgh Fesztivál programjaiba is betekintést nyerhettem. Voltam koncerten, 

storytelling esten, hallgattam stand-uposokat, megkóstoltam a legismertebb skót ételeket, italokat is.  

A Covid-járvány miatt családi elhelyezést nem kérhettem, egy egyetemi kollégiumban szálltam meg, így az 

étkezésről is magamnak kellett gondoskodnom, ami a mindennapok világába nagyobb betekintést biztosított.  

Szívesen ajánlanám a kurzust, ha elérhető lenne még, de sajnos az Egyesült Királyság már nem választható 

helyszínként az Erasmus program keretein belül. Az English Matters szervez kurzusokat több helyszínen is Európában, 

de ott már nem feltétlenül anyanyelvi oktatókkal dolgoznak, ami szerintem lehet hátrány, nehézség egy angoltanár 

számára, aki a továbbképzéstől a nyelvi megújulását, gazdagodását is várja. 
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