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2017. augusztus 21. és szeptember 1. között vettem részt Canterburyben az Pilgrims által szervezett
British life, language and culture kurzuson. Augusztus 20-án délelőtt érkeztem a Ryanair járatával
Stanstead repülőtérre, onnan a National Express járatával Londonba, majd rövid várakozás után
tovább Canterburybe. Szeptember 1-én indultam vissza Londonba a órák után, egy estét töltöttem a
belvárosban, majd másnap ismét a Ryanair járatával két órás késéssel délelőtt indultam haza.
A Pilgrims Teacher Training intézet a University of Kent campus-án tartja képzéseit. Az egyetem egy
kis dombon található gyönyörű kilátással Canterbury központjára és a katedrálisra. A város maga fél
órás kellemes sétával, vagy busszal is megközelíthető. A campus egy kis városként működik, területén
élelmiszerboltok, könyvesbolt, étkezdék, kávézók, sportközpont, könyvtár és egy kis mozi is
megtalálható. Az általam választott önellátó szállás is itt helyezkedett el, mindössze 10 percnyi sétára
az óráink helyszínéül szolgáló központi épülettől. A kétszintes házban hat igényesen berendezett
szoba volt két közös zuhanyzóval és egy nagy, jól felszerelt konyhával. Holland, kínai, cseh és magyar
lakótársaimmal jól kijöttünk és sokat beszélgettünk. Hárman ugyanazon a kurzuson vettünk részt.
Óráink a Pilgrims Teacher Training intézet épületében, mindig ugyanabban a tágas teremben voltak.
A tanítás minden nap 9:00-től 15:30-ig tartott. A délelőtti két 90 perces óra után másfél órás
ebédszünet következett, majd egy újabb 90 perces óra. A szünetekben az előtérben kávét, teát és
kekszet fogyaszthattunk és találkozhattunk a többi kurzuson résztvevő kollégákkal is. Augusztus vége
nem volt túl népszerű időpont, a párhuzamosan futó három kurzuson mindössze 27 tanár vett részt.
Ebből következően az órák utáni fakultatív workshopok kínálata is szegényesebb volt a szokásosnál,
valamint több elmaradt megfelelő számú jelentkező hiányában. Így is lehetőségünk volt változatos
témákban meghirdetett órákon részt venni 16:00-17:30-ig és este 20:00-21:30-ig: Bollywood tánc,
relaxációs és koncentrációt fejlesztő gyakorlatok, kreatív írás, képek kreatív használata a
nyelvtanításban, a Beatles, Brexit, vagy memorizálást segítő technikák. Többségüket élvezetük, de
egy-két workshop haszontalannak bizonyult.
Csoportunk 11 főből állt, holland, szlovák, észt, német, olasz, spanyol, kambodzsai és rajtam kívül
még kettő magyar kollégából. A tanfolyam lassan indult be, az első nap nagy része az ismerkedést
szolgáló játékos feladatokból és a célkitűzések megfogalmazásából állt, amit nem csak én éreztem
időpazarlásnak. A kurzus során érintettünk minden a honlapon felsorolt témát: meghatároztuk a
kultúra fogalmát, beszéltünk az angol udvariasságról, a skót, ír, angol viszonyról, a multikulturalizmus
előnyeiről, hátrányairól, a migráns problémáról, a politikai pártokról, a Brexitről, röviden az angol

nyelv változásáról, új szavakról, a politikai korrektségről, jótékonysági szervezetekről, a
jótékonykodás módjairól, részletesen az iskolarendszer felépítéséről, problémáiról, a vizsgákról, a brit
humorról, a társadalmi osztályokról, kiejtésről, intonációról és végül a vallás, vallásosság szerepéről
Angliában. A kurzust egy játékos kvízzel zártuk le a két hét anyagából. Változatos módszerekkel
dolgoztuk fel a fenti témákat: a közös megbeszélésen, véleménynyilvánításon kívül sokat dolgoztunk
párban, kiscsoportban, videó részleteket néztünk, ábrákat, diagramokat elemeztünk, olvasmányokat
dolgoztunk fel. A nap számomra legérdekesebb része általában a délutáni óra volt, amit nem
tanárunk tartott, hanem egy-egy meghívott előadó az élet legkülönbözőbb területeiről.
Beszélgethettünk így fiatal diáklányokkal az iskoláról, hétköznapjaikról, idősebb korosztállyal a
nyugdíjasok helyzetéről és a Morris táncról, egy nagyon kedves rendőrrel a kenti rendőrök életéről és
a bűnözésről, migráns gyerekeket támogató szervezet egyik önkéntesével, egy utcagyerekekkel és
hajléktalanokkal foglalkozó szervezet munkatársával és egy tanár kollégával, aki részletesen mesélt az
angol iskolarendszer működéséről és nehézségeiről. Ezek a beszélgetések nemcsak rendkívül
informatívak és élvezetesek voltak, hanem szókincsünket is igencsak gazdagították. Tanárunk, Sally
Edge, jegyzetelt az előadások során és a következő napon kérdések és egy szólista segítségével
átbeszéltük a hallottakat.
Összességében nagyon élveztem ezt a két hetet, úgy érzem sokat tanultam és nyelvtudásom is
felfrissült, fejlődött. Magával a kurzussal azért nem voltam igazán elégedett. A tempót kicsit lassúnak
találtam, túl sok volt a csevegés, sztorizgatás, tanárunk nem érezte mikor kell ezeknek véget vetni és
továbbmenni. Kaphattunk volna jóval több használható és informatív anyagot, kevés konkrét tény és
adat hangzott el, amire nekem nagy szükségem lett volna a civilizáció tantárgy tanításához. Az igen
magas kurzus árért cserébe kaphattunk volna sokkal több fénymásolt anyagot és egy-egy kisebb
közös kirándulás is bőven belefért volna. Szállásommal és a Pilgrims szervező csapatával viszont
maximálisan elégedett vagyok, a mosolygós lányokra bármikor számíthattunk, mindenben
segítségünkre voltak, színvonalasan és hatékonyan végezték munkájukat.
Legjobb élményeimet a többi tanár kollégával éltem át. Vidám, kíváncsi csoporttársaimmal szinte
egész nap együtt voltunk, együtt ebédeltünk és az órák után is közös programokat szerveztünk.
Rendszeresen látogattuk a helyi pubokat, kipróbáltunk sok tipikus angol ételt, megnéztük Canterbury
látnivalóit és a hétvégén biciklivel végigjártuk a Crab and Winkle utat egészen a tengerpartig,
Whitstable városáig. Sok élménnyel gazdagodva és feltöltődve tértem haza.
Ezúton szeretném megköszönni a Tempus alapítványnak, illetve a KLIK szegedi tankerületének, hogy
támogatták a továbbképzés megvalósulását.
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