Erasmus beszámoló –Tusz Jennifer

Részt vettem a „Britain in the 21st Century” című kurzusban 2019 augusztus 11‐tő 24‐ig Exeterben,
Egysült Királyságban. A kurzus az International Projects Centre (IPC), Exeter szervezésében történt.
IPC 1998 óta egy British Council akkreditált magán nyelviskola, ahol angol kurzusokat szerveznek
tanároknak, diákoknak egyaránt. Exeter város egy gyönyörű történelmi város az Exe folyó partján.
Ma napság az egyetem és főiskola jelentősen befolyásol a város hangulatát, sok diákkal.
Ezt a kurzust választottam, hogy bővítsem a tudásomat az Egyesült Királyságról. Ezen kívül, az úgy
nevezet „homestay”‐t választottam, hogy egy igazi angol családnál lakhatók, így reméltem továbbá
ismerkedni angol szokásokkal, kultúrával.
Mindenképpen egy sikeres két hét volt. A pár, akiknél laktam, nagyon kedvesek voltak, beszédesek.
Szívesen osztottak a véleményüket a politikai és szociális helyzetekről. Saját életükről meséltek,
bemutattak ismerősöket, barátokat, családtagokat. Sokat mélyült a tudásom a (dél‐nyugat)
Angliában élő emberekről.
Tízen vettünk részt a kurzuson. Volt egy magyar kollegám, 3 osztrák, 2 lengyel, 1 észt, 1 cseh és 1
olasz. Volt, aki gimnáziumban tanít, de többen is voltak, akik általános iskolában dolgoztak.
Párhuzamosan folyt egy nyelvi kurzus az épületben, azok a résztvevők magyarok és olaszok voltak és
velük együtt kirándultunk.
A kurzusban beszéltünk arról, hogy ma napság milyen helyet tölt az Egyesült Királyság a nagyvilágban,
a globalizáció, világgazdaság és média hatásairól. Beszéltünk a nyelvi változások, ami az utolsó
években történetek és azok, amik kifejezetten brit és nem használtak máshol az angol‐beszélő
világon. Azon kívül a brit hagyományok és szokásokról is tanultunk. Például, hogy kell enni a „cream
tea”‐t Devonshireban és, hogy más a szokás Cornwallban. Volt egy vendég, aki oktatási szakember
volt, aki bemutatott az angol oktatási rendszert. Amikor a jógi rendszerről tanultunk, lehetőségünk
volt egy bírósági tárgyalást megnézni. A politikai rendszert és a jelenlegi politikai helyzetet is
tárgyaltunk és vendégként jött a városi polgármestere (Lord Mayor) egy nyitott beszélgetési fórúmra.
Egy visszatérő téma volt az szociális osztálybeli különbségek.
A kurzus része is volt 4 darab kirándulás. Volt egy város ismerkedési túrát, egy utazás a júrai partra
(Sidmouth‐ba), egy kirándulás Dartmoor‐ra és egy Cornwall‐ra, ahol Boswell‐ra mentunk és Tintagelt
is látogattuk. A szabadidőben 3 kisebb kirándulást tettem osztálytársakkal Devonshireban.
Elmentünk Powderham kastélyra, ahol személyesen is találkoztunk a Devon‐i groffal. Azon kívül
látogattunk környezetbeli falvakat és a tengerpartot. Az egyik estén elmentünk egy hagyományos
angol szinházi darabot, egy „panto”‐t megnézni.
Összeségében egy nagyon tartalmas és izgalmas kurzus volt. Az információt, amit szereztem, nagyon
haszonos lesz a célnyelvi civilizáció és angol társalgás órákon. A kurzus tanáraitól kaptam ötleteket
újabb tanítási módszerekről, amit szintén ezeken az órákon tudok hasznosítani. Az ismerősök és
barátok, akit ott szereztem, jövőbeli iskolai kapcsolatokat is jelenthetnek.

