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2018. júliusában tartalmas két hetet töltöttem Exeterben, az IPC által szervezett kurzuson. Az
iskola kb. 15 perc óra sétára fekszik Exeter belvárosától, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a
folyóra és a városra egyaránt. Az iskola piros ajtaja már messziről csalogatja a tanulni vágyókat,
az állandó jövés-menés is azt sugallja itt bizony tanulás/tanítás folyik!
Jómagam homestay-t választottam, ami azt jelentette, hogy 2 hétig egy angol családnál voltam
elszállásolva. Szerencsére nem laktak messze az iskolától, egy pár perces séta minden reggel
nagyszerű módja volt kezdeni a napot. A család nagyon kedvesen fogadott, sok idő töltöttünk
együtt, sétáltunk a folyó parton, a közös reggelik és vacsorák is emlékezetesek. Sokat is
beszélgettünk, próbáltuk a hasonlóságokat (és különbségeket) is megtalálni.
A Creative Methodologies for Teaching Provisional Course című kurzus izgalmasnak
hangzott, és nagy reményekkel vártam, hogy mi mindent fogok tanulni. Hétfőn reggel, egy
közös nyitást követően, immár a saját csoportunkkal és tanárunkkal átvonultunk a termünkbe
és kezdetét vette a kurzus. A csoportomban rajtam kívül még egy magyar, két cseh, két spanyol,
egy észt és két olasz kolléga volt, a tanáraink pedig Polly és Esther, akiket nagyon
megkedveltünk emberségük és profizmusuk miatt egyaránt.
A tanulás két blokkban zajlott, 9:00-15:00-ig, két szünettel; délelőtt egy rövidebb
kávészünettel, majd egy hosszabb ebédszünettel, amikor is kényelmesen megebédelhettünk.
Szerda délután és szombaton egy félnapos illetve egy egész napos kirándulásra mentük, melyek
során egészen az Atlanti-óceánig jutottunk; így ismertem meg többek között, a Jurassic Coastot, Cornwall nevezetességeit (Tintangle és Boscastle gyönyörű volt), Dartmoor dimbes-dombos
vidékét a pónilovakkal együtt.
Sok időt töltöttünk együtt a csoporttársaimmal, lehetett idegenvezetős sétára menni a
belvárosba és megismerkedni Exeter és a katedrális történelmével; vagy éppen angol teázni,

sétálni a folyó partján vagy vonattal egészen az angol riviéraként ismert Torquay-ig utazni, ahol
Agatha Christie is élt.
Visszatérve a kurzusra, nagyon hatékonyan és nagy aktivitással folyt a munka két héten
keresztül. Jól felépített, számos egyéni, páros és csoportmunkával teli napok voltak; próbáltuk
a kreativitás témakörét több szemszögből, hatékony, gyakorlati feladatokkal megközelíteni és
azokat kipróbálni. Sokat beszélgettünk, reflektáltunk, megosztottunk, vitatkoztunk. Kezdtük az
ismerkedéssel, majd a célok és igények megfogalmazásával és egy class contract
létrehozásával. Később (a teljesség igénye nélkül) foglalkoztunk a tanulási stílusok és
motiváció témakörével, inklúzív oktatással, érdekes ötletek megosztásával; számos gyakorlati
feladatot végeztünk a különböző készségek fejlesztésével kapcsolatban és nem csak a
kurzuskönyvre támaszkodva! Ötleteket kaptunk a saját tananyagok megtervezéséhez,
kiválasztásához és kivitelezéséhez (mini lesson), foglalkoztunk az angol nyelv és a többi
tantárgy összekapcsolásának lehetőségeiről és gyakorlati megvalósításáról is.
Foglalkoztunk a zene, a dráma és a versek motivációs gyakorlati alkalmazásával, szó esett a
brit oktatási rendszerről, és a legújabb IKT eszközök, appok alkalmazásáról. Nagyon jó
hangulatban teltek az órák, sokat nevettünk, kis csapatunk az órákon kívül is sok időt töltött
együtt.
Ez a két hét életem egyik legmeghatározóbb élménye volt és nagyon hálás vagyok azért, hogy
ezt átélhettem.
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