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2021. július 12-16-ig vettem részt az eredetileg Canterbury székhelyű és szakmai 

körökben igen jól ismert Pilgrims nyelviskola által szervezett Acting Skills for 

Teachers egyhetes tanfolyamán rendkívüli módon Párizsban. A helyszín kíván némi 

magyarázatot, hisz a Pilgrims nyelviskola meglehetősen elkötelezett terjesztője az 

angol kultúrának is, nemcsak a magas színvonalú módszertani és nyelvi képzéseiről 

ismert. Kérdés, hogy akkor hogyan kerültünk 2021 nyarán Párizsba két angol 

anyanyelvű képzővel? Válasz: a pandémia hozta utazási korlátozások miatt 2021 

júliusára a nyelviskola nem mert még Írországi helyszínt sem megadni, ám a képzők 

lelkesek voltak és mivel Párizsban élnek, ezt a helyszínt biztonságosabbnak ítélték 

egy módszertani képzésre a nyár derekán. Eleinte magam is kicsit kétkedtem, de 

visszatekintve, azt hiszem az utóbbi évek legjobb döntését hoztam meg, amikor 

jelentkeztem erre a rendhagyó angol nyelvű kurzusra. 

 

Másfél év vegyes jelenléti és online oktatása után hihetetlenül vágytam egy olyan 

kurzusra, ahol biztosra vehettem, hogy jelenléti módon tartják meg és egyáltalán nem 

a technikai eszközöké és nyelvtanulást segítő applikációké lesz a főszerep, hisz azt 

bőven volt lehetőségem gyakorolni és online továbbképzéseken részt venni otthonról 

is. A Peter Dyer által meghirdetett kurzus pontosan azt ígérte, amire 2021 nyarán 

szükségem volt: élni, együtt lélegezni (még ha maszkban is:- ),játszani, egymás 

szemébe nézni és nagyon sokat önfeledten nevetni egy nehéz időszak után. 

Csodálatos egy hétben volt részünk Peternek és Chaznek hála, akik maguk is 

nagyon várták, hogy a 2020-ban elmaradt Erasmus kurzus után találkozzanak 

élőben is lelkes, szakmailag felfrissülni kívánó tanárokkal. 

 

Nemcsak a helyszín volt rendhagyó, hanem az is, hogy az előző évekhez képest 

jóval kevesebben mertünk belevágni az utazásba, így két párhuzamos kurzuson 

összesen heten voltunk hallgatók, ketten magyarok, ketten Szlovákiából és hárman 

Spanyolországból. A hangulat így meglehetősen családias volt és sokkal személyre 

szabottabban tudtak velünk foglalkozni a képzők. Megfeszített munka folyt minden 

nap reggel 9-től délután 5 -ig és nagyon kevés olyan pillanatra emlékszem, amikor 

nem lázasan jegyzeteltem a Peter által hozott rengeteg improvizációs gyakorlatot, na 

persze csak a közös vidámságra, viccelődésre mindig okot adó kipróbálásuk után. 

Azt hiszem mindenből többet kaptunk, mint egy pandémia előtti teljes létszámmal 

futó kurzuson, hisz a gyakorlatokat gyorsabban tudtuk kipróbálni és már jöhetett is 

egy újabb improvizációs feladat, ami rendkívül intenzívvé tette ezt a hetet. A kurzus 

célja a tanár/diák önbizalom növelése, a színészek számára bevált improvizációs 

gyakorlatok, mini dialógusok nyelvórai kiaknázása, kreativitás növelése volt mind 

szóban, mind írásban. Emellett természetesen ezen gyakorlatok elsajátítása 

elősegítette az együttműködést, csoportmunkát és alapvetően számomra a 

legfontosabb üzenete az volt, hogy a spontaneitásnak nagyon fontos szerepe/ helye 

van a nyelvórákon. Maximálisan lefedte a kurzus azt, amiért választottam. Hajlamos 



vagyok időnként túltervezni az óráimat és nem eléggé építeni a gyerekekben 

meglévő kreativitásra, játékosságra. A kurzus megváltoztatta a szemléletemet és 

bátrabbá tett. Már rengeteg feladatot ki is próbáltam és nagyon jól működtek az 

általam jelenleg tanított 12-14 éves korosztálynál. 

 

 Nagyon hálás vagyok, hogy az Erasmus+ keretében egy ennyire színvonalas, 

módszertanilag és nyelvileg is sokat adó kurzuson vehettem részt. Az már csak hab 

a tortán, hogy bár már negyedik alkalommal jártam Párizsban, most szerettem bele a 

városba igazán. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy az órák után, Chaz Pugliese, aki 

20 éve Párizsban él, kalauzolt el minket kedvenc helyeire, kávézóiba, és esténként 

így már kötetlenebb módon, de szintén sokat beszéltünk a szakmáról, a különböző 

országok bevált vagy kevésbé megfontolt oktatáspolitikai eljárásairól. Nagyon 

élveztem minden percét az ottlétemnek és ha én el is csábultam kicsit a francia 

kultúra irányába, az időjárás hűséges maradt Angliához, kellemes 20 fokban telt 

mind a 7 nap, némi esővel és Angliára jellemző fényekkel. Csak ajánlani tudom a 

Pilgrims kurzusát!  

 

 

 

 


