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Bár korábban több alkalommal is volt szerencsém néhány napot, esetleg hetet
Anglia különböző vidékein eltölteni, az ország délnyugati része még felfedezetlen
terület volt a számomra, ezért is esett a választásom Exeterre, Devon megye
központjára. Történelemtanárként veszek részt a pályázatban, és mivel cél, hogy a
gimnáziumom két tanítási nyelvű programjába bekapcsolódjak, hasznosnak
éreztem a CLIL módszerével való megismerkedést.
2017. augusztus 13-án este érkeztem vonattal Exeterbe, a vasútállomásról taxival
jutottam el az International Projects Centre által biztosított szállásra. A kéthetes
kurzus ideje alatt a feleségemmel laktunk itt, aki egy másik, szintén az IPC által
szervezett kurzuson vett részt. Egy háromszintes, felújított, kiválóan felszerelt
(mosógép, mosogatógép, stb.), tiszta házat kaptunk, ahol háziak nem voltak, és
magunkról gondoskodtunk, de kávé, tea, vaj, kenyér, tej és corn flakes is várt
bennünket, ami rendkívül szimpatikus figyelmesség volt az iskola részéről.
Másnap délelőtt 9-től kezdődött a képzés, az iskola kb. 15 perces sétára volt a
szállástól, de az IPC a helyi tömegközlekedésre szóló bérletet is biztosított a kurzus
teljes idejére. Több magyar mellett cseh, észt, lengyel, olasz és spanyol kollégákkal
kerültem egy csoportba. A csoport nyelvtudás szempontjából kiegyensúlyozott
volt, mindenki magas szinten beszélte a nyelvet, így a csoport jól tudott együtt
haladni. Az órák általában 9-től délután 3-ig tartottak, másfél órás etapokkal.
Nagyon sokat dolgoztunk párban, de a csoportmunka is rendszeres volt. Nem
okozott problémát, hogy több magyar került össze, mindenki nagyon komolyan
vette a feladatokat, nem próbált senki sem anyanyelven kommunikálni, ami

mindenképp jó hatással volt a beszédkészség fejlődésére. Az órákon a módszerrel
való ismerkedés mellett rendszeres téma volt a Brexit, valamint az angolok sajátos
gondolkodása, szokásai, hagyományai. Az iskolában volt időnként gond a wifivel,
de a munkatársak

nagyon kedvesek

és készségesek voltak, mindig a

rendelkezésünkre álltak, ha segítségre volt szükségünk. A szünetekben kávé, tea és
angol keksz várt bennünket.
Több kirándulást is szerveztek nekünk, melyeken a többi csoporttal együtt vettünk
részt,

és

amelyek

segítettek

elmerülni

az

angol/brit

kultúrában;

ez

történelemtanárként számomra rendkívül fontos volt. Az első napon Exeterben
vezettek körbe minket, amely a római kor óta fontos központ, és bár a második
világháború idején komoly bombatámadás érte, számos értékét megőrizte.
Szerdán félnapos kirándulást tettünk Dartmoorban, egy gyönyörű vidéken, amely
többek között Arthur Conan Doyle-t is megihlette (A sátán kutyája). Szombaton az
egész napot a szomszédos, legnyugatibb megyében, Cornwallban töltöttük, ahol az
Atlanti-óceán megtekintése mellett jártunk egy festői halászfaluban, Boscastleben, valamint Tintagel várában, melyet a legenda (persze tévesen) Arthur
királyhoz kapcsol. A második héten szerdán ismét egész napos kirándulásra vittek
bennünket, ezúttal az Exmoor Nemzeti Parkban túráztunk, melynek révén újabb
délnyugati megyével ismerkedhettünk meg (Somerset). Számomra ezek a
kirándulások valódi időutazások voltak; az épített és a természeti környezet
hihetetlen harmóniája, a dombok, az erdők, a birkalegelők, a kertek, a kúriák,
udvarházak,

kastélyok,

templomok

elmúlt

századokról

mesélnek.

Az

idegenvezetőnk tájékozottsága lenyűgöző volt, a látványt hasznos és értékes
tartalommal töltötte meg. Nem csak Nagy-Britannia, de Közép- és Kelet-Európa
múltjáról is komoly ismeretekkel rendelkezik, bejárta egész Európát, számos
alkalommal járt Magyarországon is. A szervezett túrákon túl szabadidőnkben
feleségemmel, illetve több csoporttárssal további felfedező kirándulásokat tettünk
Devonban, eljutva többek között Torquay-be is, Agatha Christie szülővárosába,
ahol a helyi múzeum egy nagyon informatív kiállítással őrzi az írónő emlékét.
Mindenképpen érdekes és hasznos volt belülről megtapasztalni a brit kultúra egy
(újabb) szeletét, melyért hálás köszönetemet fejezem ki a Deák Ferenc Gimnázium
szervezőinek, és természetesen köszönettel tartozom a Tempus Közalapítványnak,
illetve a KLIK Szegedi Tankerületének is.

