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Két évet vártam a Covid miatt, de megérte, végre sikerült eljutnom Edinburgh-ba!  
Az Edinburgh School of English időközben fuzionált a Basil Patersonnal, így más helyen volt 
a tanfolyam, de ez a minőségen nem változtatott, a kurzus neve és tartalma is maradt: Active 
Methodology.  
 
Mint a képen is látható, nem volt nagy létszámú a csoportunk, egy spanyol, két cseh és egy 
magyar kolléga volt még rajtam kívül. A kommunikáció szempontjából is nagyon jó volt ez, 
nem kellett egymás szavába vágnunk, mindenki kifejthette a véleményét. Jó hangulatú óráink 
voltak, sok programra is együtt mentünk. 
 
A képzés anyaga szerteágazó volt, pl. szókincs, hallás utáni értés, kiejtés, történetmesélés. 
Nagyon jól képzett, felkészült tanáraink voltak, sok hasznosat tanultunk. Több alkalommal 
jártam már továbbképzéseken, többféle trénerekkel dolgoztam már együtt, mégis felemelő 
érzéssel töltött el, hogy mostani tanáraimtól is tudtam újat tanulni, nemcsak az angol nyelvvel, 
hanem magával a tanítással kapcsolatban is. 
Tim Porteus töténetmesélő annyira magával ragadott minket, hogy pillanatok alatt eltelt a vele 
töltött napunk. 
 
Az órák nagyszerű hangulatban teltek, a kollégákkal hasznos megbeszéléseink voltak, tudtunk 
jó megoldásokat találni az oktatással kapcsolatos problémákra közösen. 
 
A tanulás mellett jutott időnk kulturális programokra, kirándulásokra is. Több, az iskola által 
szervezett eseményen is részt vettünk, de önállóan, az érdeklődésünknek megfelelőket is 
találtunk. Mindjárt az első napon egy gyalogos városnézésen vettünk részt, jártunk közösen a 



várban, múzeumokban, szombaton a Scottish Borders vidékére látogattunk el. Vasárnap egy 
buszos kirándulásra mentem a Loch Lomondhoz, egy jól sikerült hajókirándulás után egy 
környékbeli kis faluban nagyon finom fish & chipset ebédeltem. Egy másik napon Glasgow-
ba is eljutottam, ahol sajnos nem volt sok időm, ezért egy Hop on – Hop off busszal néztem 
meg a város nevezetességeit. Remélem, lesz még lehetőségem a jövőben több időt is eltölteni 
ott! 
 
A képző intézmény kollégái rendkívül segítőkészek voltak, akár információra, akár pl. 
nyomtatásra volt szükségünk. 
 
Az időjárás kegyes volt velünk, néha szeles, szép napos idő volt, csak az utolsó napon 
tapasztaltuk meg a ’drizzling rain’ fogalmát, de azt is csak iskolaidőben, délután már újra 
ragyogott a nap. Csodálatos két hetet töltöttem Skóciában, köszönet a szervezésért!   
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