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2019 augusztusában két hetet tölthettem Norwich-ban, ahol részt vehettem a NILE képzőhely 

Advanced language, materials and methodology című kurzusán, melynek középpontjában a 

tananyagkészítés és feldolgozás állt. 

Minden nap 3 tanítási egységben ismerkedtünk a különböző témákkal két fő tanárunk irányításával. A 

tanév közeledte miatt kis csoportba kerültem egy cseh, és három olasz kolléganővel. A délelőtti órák 

egy kis kávészünettel 9.15 től 12. 45-ig tartottak- ezeken az órákon módszertani ismeretekkel 

foglalkoztunk Johanna Stirling óráin, délután a 14.00-tól 16.00-ig tartó blokkokban már Chris Rose 

tanár úr ismertetett meg minket a angol nyelv mai fordulataival. A délelőttök folyamán átgondoltuk a 

tananyagok készítésének technikáit, a tananyagok értékelésének módszereit, a tanulási 

nehézségekkel rendelkezők bevonásának eszközeit, foglalkoztunk a kiejtés tanításának 

lehetőségeivel. A kurzus nagyon gyakorlatorientált volt: az iskola könyvtárából kikölcsönöztünk 

tankönyveket, melyeket ismerünk és melyekből tanítunk, így a megbeszéléseknél/értékeléseknél 

mindenki saját tankönyveiből vett feladatokkal és példákkal foglalkozott. Kérésünkre egy délelőtt az 

idegen nyelvi oktatásba bevonható múzeumpedagógiai módszerekkel ismerkedtünk a város 

központjában álló középkori várban. Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy két vendégelőadó is 

foglalkozásokat tart nekünk: Jamie Keddie a történetmesélés és a videó órai felhasználásáról 

mutatott nekünk új módszereket és Claudia Ferradas a művészeti alkotások, képek, dalok órai 

integrációjáról osztott meg velünk sok tanulságos ötletet.  

Minden szerda délután a szokásostól eltérő programunk volt. Az első délután Alan Maley 

vendégelőadóval ismerkedhettünk meg, a második szerdán az iskola által kínált workshopok közül 

választhattunk. 

A hétvégén az iskola szervezésében egy buszos Cambridge-i kiránduláson vehettem részt, ahol 

cambridge-i diákok evezőlapátot ragadva mutatják be híres városukat a Cam folyón csónakázva! 

Emellett saját szervezésben nagyon sokat jártam a várost, megismerkedtem a múzeumokkal és 

látványosságokkal, sőt a közeli és távolabbi tengerparti városokba is eljutottam. Sajnos nagyon 

hamar eljött a búcsúdélután, amikor minden tanulót meghívtak a Norwich Katedrális történelmi 

épületébe egy hagyományos angol scone-ra teával. Sok élménnyel és ötlettel gazdagodva tértem 

haza. 

 


