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A kollégáimtól oly sokszor hallottam, hogy milyen remek Erasmus + 

továbbképzésen vettek részt Angliában, így amint lehetőségem lett én is 

jelentkeztem a Pilgrims Kenti Egyetemen tartott tréningjére 2016 nyarán. 

Az egyetem a „We are Europeans” szellemében ad otthont az Európa különböző 

országaiból érkező tanároknak, egyetemistáknak szervezett nyári képzéseknek. 

Ezek nagy számban nyelvtanároknak, természettudományokat oktatóknak 

szólnak, de sikerült találnom egy személyiségfejlesztő tréninget, ami elsősorban 

a vezetői készségekre irányult. 

Kis csoportunk tagjai hollandok, lengyelek, németek, spanyolok, egy marokkói és 

3 magyar kollégából állt. A pedagógus szakma elnőiesedése nemcsak magyar 

jelenség, ezt mutatja, hogy a 14 tagú csoportban két férfi kolléga volt csupán.  

Kevin Batchelor a professzionális trénerünk az üzleti világban is dolgozik, elismert 

tanácsadó. Egyéni stílusa eleinte többeket zavarba hozott, mert nem könnyű 

kilépni a megszokott sémák biztonságából.  

Az első napon rögzítettük, hogy ki milyen problémára szeretne megoldást találni, 

aztán jöttek a szimbolikus terepen, játékos formában megoldott feladatok. 

Mindenki kapott egyéni tanácsadást, így én is. Hosszú évek óta nem kis probléma 

volt számomra a nagylétszámú osztályok mellett a szaktanterem nélküli 

„vándor” rajzórák hatékonytalansága. Megértettem, hogy ha nem vagyok 100%-

ig elkötelezett a változás akarásában, akkor nincs eredmény. Hála a képzésnek, 

elmondhatom, hogy ma már egy szaktanteremnek kinevezett osztályterembe 

jönnek be hozzám a diákok vizuális kultúra és művészetek órákra.   Bár a terem 

mérete és a berendezése nem ideális, de a sikeres munkákból készült dekoráció 

és a padok elrendezése inspiráló hatású a diákok számára.  

Az érdekes foglalkozások közötti szünetekben együtt teáztunk, ebédeltünk  

magyar kollégáink nemzetközi csoporttársaival is, így alkalmunk volt személyes 

tapasztalatcserére. Megismerhettük, hogy Európa más országaiban, az anyagilag 

is jobban megbecsült tanár kollégák milyen hasonló tanítási problémákkal 

küzdenek. Mindannyiunknak nagyon hasznos volt ez a kis eszmecsere, más 

megvilágításba helyezte az otthoni problémákat.  



Nagyon hálás vagyok az Erasmus + programnak a lehetőségért, hogy 

gazdagíthattam szakmai ismereteimet, új szemléletet ismerhettem meg és 

mindezt az egyetemista-lét boldog szabadságában. 

 

 

Kevin Batchelor figyeli két csoporttársam szituációs gyakorlatát 



 

Csoportkép a jelmondattal 

 

 

Séta a város szűk utcáján több száz éves házak között 



 

 

 
Egy kis művészettörténeti séta a gótikus katedrálisban 

 



 

Az egykori templom a szobrászok műterme lett 

 

 

Koncentrációs gyakorlat a szabadban 

 



 

A „Multiple Intelligences” kurzus záró kiállításán 

 

 

Tréning-záró csoportkép 



 

 

Naplementére várva egy aktív nap végén 

 

 

A kollégiumi szobám 


