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Az Újpesti Könyves Kálmán
Gimnázium 6 pedagógusa vehetett
részt 2019-ben az Erasmus+
ösztöndíjban. Ezzel részesévé váltunk
az Európai Unió által finanszírozott
mobilitási projektnek. Pályázatunk
címe: „Nyelvem határai, világom
határai” kifejezi céljainkat – az
idegennyelv-tanítás megváltozott és
hangsúlyosabbá vált feladatainak való
tanári megfelelés fejlesztése.
A hat tanár egyikeként Franciaországban, Vichyben, a CAVILAM FRANCAISE-ben, 2019
július 29-től augusztus 9-ig valósítottam meg a továbbképzést.
A kurzusaim előzetes kiválasztásánál (melyet igen gazdag kínálatból tehettem meg) két
szempontot vettem figyelembe: egyrészt a módszertani tudásom felfrissítését, másrészt az
európai kultúra egyik meghatározó országának, Franciaországnak az utóbbi évtizedekben
bekövetkezett társadalmi változásainak, illetve az arra adott kulturális válaszoknak a
megismerését. A módszertani kurzusok egyike a „Classe inveresée”-be nyújtott betekintést,
a másik pedig a nyelvoktatásban rejlő interkulturális megközelítés gazdag lehetőségeit
vázolta. Két kurzusban pedig Franciaország történetét vizsgáltuk részben a második
világháború után lezajlott, részben pedig az aktuális (2018-19-es) változások nyomán.
Az órák délelőtt és a kora délutáni órákban voltak az intézet kiválóan felszerelt és a tanulást
nagyon jól kiszolgáló épületegyüttesében, mely nemcsak a munkához, de az öt
kontinensről, több mint száz országból érkező hallgatók közötti informális
kapcsolatteremtésre is optimális feltételeket biztosított.
A két hét alatt lehetőségem nyílt minden délutánra, illetve estére, valamint a hét vége
napjaira kulturális kiegészítő programokat választani. Többek között a Vichyt bemutató
séta, filmvetítések, zenei bemutató, írókkal való találkozás és beszélgetés, gasztronómiai
estek és távolabbi városokba, nemzeti parkokba való kirándulás (és természetesen
sportolási lehetőség) szerepelt a palettán.
A CAVILAMban töltött két hét alatt maximális profizmussal találkoztam. Az összes előadó
nagyon felkészült volt, az óráik mindvégig érdekesek, izgalmasak és egyben motiválóak
voltak. Az órák szünetében pedig magától értetődő kollegialitással fordultak felénk. És még
ebben a közegben is kiemelkedő volt az intézet igazgatója, aki nemcsak mindig mindenütt
aktívan jelen volt, de olyan kedvességgel, empátiával és figyelemmel fordult minden egyes
diák felé, amellyel ritkán lehet találkozni.
Összegzés: a továbbképzés elérte célját, szakmai-módszertani tudásomat elmélyítette,
tanári motivációs bázisomat feltöltötte.

