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1 Week Course for Teachers  of English at Primary  Level  , 

Language  and  Practical Methodology : Creativity in the  

Classroom    

Egyhetes intenzív angol nyelvi és módszertani 

nyelvtanároknak szóló képzésen vettem részt 2019 . július 06-

14-ig  az  Egyesült Királyságban.  A továbbképzés helyileg 

Dél Angliában lévő Exeter városban került megrendezésre.  

A pályázat segítségével fejleszteni kívántam angol nyelvi és 

módszertani ismereteimet. 

A kurzus tíz résztvevőből állt ,akik Lengyelország, 

Magyarország, Martinique , Németország, Spanyolország  képviselőiből tevődtek  össze. A kis 

nemzetközi összetételű csoportunk által megtapasztalhattuk a közös európai összetartozás 

élményét egy mindannyiunk által idegen országban, ahol ez által szoros barátságok kötődtek. 

                                                                                                                                                               

 

 

A tanfolyamot a nagymúltú InterEducation kurzusszervező tanártovábbképző intézet szervezte 

nagy profizmussal, kiváló előadókkal. Nagyszerűen ötvözte a formális és informális tanulási 

módokat.  
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  Az elméleti ismeretek bővítésén túl, 

nagyon hasznos workshop-on is részt 

vettünk, ahol újszerű módszertani, 

mindennapi tanítási gyakorlatban jól 

alkalmazható kommunikatív 

szemléletű nyelvtanítási ismeretekkel 

gazdagodtunk. Megismerkedtünk a 

XXI. század nyelvtanítási, módszertani 

gyakorlatával, a tanítási órákon használható változatos tanulástechnikai formákkal, web 

oldalakkal, valamint mobil telefonra letölthető ingyenes Seesaw Class nevű tananyagszerkesztő 

alkalmazással.  Az utóbbi alkalmazás egy létrehozott csoporton belüli tananyag- és 

feladatmegosztásra is alkalmazható, valamint a nyelvtanítás szempontjából nagyon fontos 

hanganyag rögzítésére is alkalmas. Ezek az új tanulási formák színesebbé, hatékonyabbá teszik 

a nyelvoktatást, és egyben jól alkalmazhatóak az új generációk igényeihez. 

 

Az elméleti foglalkozáson 

megismerkedtünk a brit oktatási 

rendszerrel, majd közvetlen 

gyakorlati ismereteket szerezhettünk, 

hospitáltunk a Kenton Primary 

School általános iskolában egy teljes 

napon át, ahol minden iskolai 

évfolyam óráin részt vehettem. Új 

szemlélettel, új megközelítési 

módokkal lettem gazdagabb. 

Személyesen beszélgethettem az ott                

tanító pedagógusokkal, gyerekekkel 

egyaránt. 
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A továbbképzés értékét növelte, hogy helyileg az anyaországban 

a brit kultúra hazájában került megrendezésre. Az 

országismerettel is foglalkozott a kurzus során, amely során 

gyakorlatban is betekintést nyerhettem a környék geographiai és 

kulturális sokszínűségébe. 

 Megtekintettük a helyi kulturális, természeti nevezetességeket. 

Részt vettünk. vezetett városnézésen, projekt feladathoz kapcsolt 

múzeumlátogatáson a helyi Royal Albert Memorial Museum –

ban, és tanulmányi kiránduláson voltunk a  Dartmoor National 

Park -ban  Totnes and Dartmouth városokban, Devon 

tartományban.  

 

 

 A képzés hozzáadott értéket az is növelte, hogy egy angol családnál voltam elszállásolva. Így 

alkalmam volt az itt élő emberek mindennapi életét is megismerni. Személyes benyomást 

szereztem az angol emberek vendégszeretetéről, segítőkészségéről, kedvességéről, mindennapi 

életükről.  

Gazdagabb lettem nemcsak szakmai , módszertani ,  nyelvi,  kommunikatív   ismeretek 

tekintetében ,hanem  emberi kapcsolatok építésében, más kultúrák megismerésében is . A 

személyesen átélt  tapasztalatok nagy befolyást tettek szemléletemre ,  amelyek motiválnak új 

elemek kipróbálására,  illetve a megismeret új elemek   át - és tovább gondolására késztetnek. 

 

  A kurzus során nagyon tartalmas, életre szóló tudással és élményekkel gazdagodtam. 

 

                                                                                                                     Badar Gabriella 


