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oktatók és adminisztratív személyzet számára)
Kurzus tartama: 21 óra
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A2 szintű angol nyelvi képzésen vettem részt, melyet tanároknak és az oktatásban dolgozó
adminisztrátoroknak szerveztek. A kurzus a tanárok és az oktatást segítő alkalmazottak angol
nyelvi képességeinek javítására, valamint az angol, mint modern idegen nyelv oktatására
összpontosított.
Célom az volt, hogy bizonytalan alapfokú angol nyelvi tudásomat, nyelvi készségeimet, angol
nyelvtan és szókincs ismereteimet fejlesszem.
Eredetileg 2020 nyarán utaztam volna Prágába erre a nyelvi kurzusra, de a járványhelyzet miatt
el kellett halasztanom a kiutazást.
2021.07.04-én 6.30 perckor indultam Debrecenből, transzfer szolgáltatást vettem igénybe. 9.48
órakor indult Budapestről az a nemzetközi vonat, amellyel utaztam Prágába. Otthon, Google
térkép segítségével, előre megterveztem az utamat tömegközlekedéssel a prágai
vasútállomástól a szállásomig.

2021.07.05.
A képzés helyszíne Prága óvárosában volt, a nemzeti színház és a Moldva folyó közelében.
Első napon az adminisztrációt követően rövid tájékoztatást kaptunk az öt napról. A bevezetés
után játékos formában információkat szereztünk egymásról. Az öt nap során egy lengyel, három
olasz, négy francia és három bolgár pedagógussal dolgoztam egy csoportban.
A kurzus első órájának témája: Present Simple and Continuous. Videóbejátszások segítségével,
tanári magyarázattal, párbeszédekkel és páros gyakorlatokkal sajátítottuk el az igeidőket.
Délután idegenvezető kíséretében ismerkedtünk Prága látványosságaival. Gyönyörű ez a város
tele nevezetességekkel.

2021.07.06.
Az órák minden nap 9 órakor kezdődtek. Ezen a napon újabb igeidőket (Past simple, Past
Continuous, Presen Perfect) tanultunk és gyakoroltunk, változatos módszerekkel, kis videó
filmek, csoportmunka, párbeszéd, Activity játék segítségével.
Fejlődő angol tudásomat igyekeztem kamatoztatni a más nemzetekhez tartozó kollégákkal való
beszélgetések, s a napi rutinhoz tartozó tevékenységek (vásárlás, étkezés, szállás) során.

2021.07.07.
A nap első részében a jövő időt kifejező nyelvtani szerkezetekkel (going to; Present
Continuous; will be) foglalkoztunk tanári prezentáció, csoportmunka - mely során a
csoporttagok minden feladatnál cserélődtek - és párbeszédek segítségével.
A délelőtt második részében a gyakoriságot kifejező határozókról tanultunk prezentáció, páros
munka, társasjáték használatával.
Délután lengyel kolléganőmmel látogattuk meg a prágai várat, közben párbeszédek során
igyekeztünk aktívan gyakorolni az angol nyelvet.

2021.07.08.
A munkát a "Present simple passive" szerkezet képzésével, használatával kezdtük. Tanárunk
Lucy gyakran alkalmaz prezentációt, videó filmeket az órákon. Természetesen sokszor kell
párbeszédekkel gyakorolnunk a tananyagot.
A délelőtt második részében "Future time clauses" szerkezeteket tanultuk, s gyakoroltuk szóban
és írásban.
A délutánt ismét lengyel kolléganőmmel töltöttem, barangoltunk Prága hangulatos kis utcáin,
közben beszélgetve igyekeztünk gyakorolni a tanultakat.

2021.07.09.
Tréningem utolsó napján a módbeli segédidőkről (have to/need to for obligation, be able to,
must for deduction) tanultunk. Gyakorlásképpen ma is megnéztünk több játékos videófilmet,
prezentációt. Többször dolgoztunk csoportban, csoporttagok cserélésével. Volt játékos verseny
is a csoportok között.
A kurzus zárásaképpen ünnepélyes keretek között átvettük a tanúsítványokat, s közös képek
készültek a kurzus szervezőivel.
Délutánom a hazautazás gondolataival, készülődéseivel telt el. Másnap reggel 9.30-kor
indultam a nemzetközi vonattal Budapestre, onnan intercityvel Debrecenbe.

A képzés gyakorlatias volt és csoporton belüli aktív részvételen alapult, így az angol
nyelvi kommunikáció elengedhetetlen volt számunkra. Ennek segítségével nagyszerű volt
megismerkedni más országok tanáraival, megismerni kultúrájukat, barátokat szerezni.
E-mail címet cseréltem az olasz és a lengyel kolléganővel, a lengyel pedagógussal azóta is
levelezésben vagyok.
Úgy érzem, nagyobb rálátásom lett az angol, mint idegen nyelv, nyelvtani szerkezetére,
sajátosságaira.
Bátrabb lettem az angol nyelvi kommunikációban. Motiválttá váltam a további tanulására is.

Debrecen, 2021.07.22.
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