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Az iskola előkészítő csoport (preschool) óvodapedagógusaként fontos szempont volt 

számomra a kurzus kiválasztásánál, hogy életkor specifikus és angol nyelvű legyen az. 

Szerettem volna fejleszteni módszertani tudásomat, illetve emellett az idegen nyelvi 

kommunikációmat is. Ezért egy olyan tanfolyamot választottam ki, amelynél a kommunikációt 

nem csak magán az órákon gyakorolhattam, hanem azokon kívül is, így London mellett 

döntöttem. Igyekeztem a kéthetes kinntartózkodásom alatt a lehető legtöbb információt 

magamba szívni. 

A tanfolyamnak az International House London adott helyet, mely már az első napon elnyerte 

a tetszésemet. Egy rendkívül lendületes, barátságos, multikulturális közeg várt engem. Az 

iskola számos kulturális programlehetőséget ajánlott diákjai számára, mely lehetőséget adott 

a helyi tradíciók, érdekességek megismerésére. Szerencsém volt számos múzeumba, galériába 

ellátogatni.  

Csoportunk kis létszámú volt (8 fő), így tapasztalatainkat, véleményeinket még inkább át 

tudtuk beszélni egymással, ami úgy gondolom, rendkívül hasznos volt. Érdekes volt hallgatni 

különböző kultúrák szokásait, iskolában, óvodában alkalmazott technikákat, módszereket, 

gyakorlatokat. Csoportom nemzetiségileg nagyon sokszínű volt: japán, kínai, orosz, brazil. A 

kis csoport előnye emellett az is, hogy mindenkivel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. 

A második hét végére egy igazán összecsiszolódott csoporttá váltunk, a kapcsolatot pedig a 

mai napig tartjuk az internet segítségével. 



 

 

Külön érdekesség, hogy tanárunk egy 

sok éves tapasztalattal rendelkező 

brit óvónő volt, aki egy olaszországi 

óvodában tanítja az angol nyelvet 

mint idegen nyelvet, így rendkívül sok 

hasznos gyakorlati információt 

kaptam az ESL módszertanáról, 

melyet be tudok építeni saját 

munkámba, hiszen saját 

intézményemben is ez az elv 

működik. 

Ez a külföldi szakmai továbbképzés 

még inkább megerősített abban, 

hogy nyitottan kell gondolkozni és, 

hogy mindenkitől lehet valami újat 

tanulni. A tanulás iránti vágyamat 

pedig még jobban megerősítette. 

Hatalmas élmény volt! 


