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Régi vágyam teljesült azzal, hogy Angliában, eredeti nyelvi közegben tanulhassak 

angolul. Ennek a szakmai, anyagi lehetőségét teremtette meg az Erasmus+ pályázat, melynek 

keretein belül 2017 augusztusában kijutottam Canterburybe, és a tanfolyam mellet még a 

környék csodálatos történelmi, kulturális emlékhelyeit is felfedezhettem.  

Hárman vágtunk neki a nagy kalandnak, Fischer Ernő kollégámmal a nyelvi kurzusra, 

Monostoriné Nagy Eleonóra kolléganő pedig angol célnyelvi civilizáció tanfolyamra nevezett 

be. Mivel még soha nem jártam önállóan külföldön, ezért segítségemre siettek az utazás, szállás 

megszervezésénél a kollégáim, és remek segítőkre leltem bennük. Az utazás, a szabadidős 

tevékenységek során rengeteget beszélgettünk. Igazi „csapatépítés” is volt! 

A nyelvtanfolyamot egy lengyel származású, de angolul gyönyörűen beszélő, végtelen 

türelemmel megáldott tanárnő tartotta. Szükség is volta türelemre, mivel nagyon különböző 

nyelvi készségekkel érkeztünk hozzá. A kezdőtől a haladóig mindenféle szinten voltunk, és a 

tanárunk tehetségét, módszerességét dicséri, hogy mindenkire odafigyelt, magyarázott, segített, 

fejlesztett fáradhatatlanul. 

A tanítás-tanulás folyamatát a módszertani sokszínűség jellemezte. A kezdetektől 

szorgalmasan jegyzeteltem, és azon jártak a feladatok mellett a gondolataim, vajon hogyan 

tudnám meghonosítani a tanult, alkalmazott játékokat, feladatokat, film- és zenei elemzéseket 

a biológia és a kémia tanításánál. Sok olyan volt, ami nem igényel sok kiadást, legfeljebb több 

idő előkészíteni, de laminálva akár többször is felhasználható. Tanárunk ezeket a 

„Varázsdobozából” vette elő, ahol rendezetten, témakörönként rendszerezetten tárolta az 

anyagait, és adott leckénél, nyelvi formulánál rögtön bevethetők voltak.  

Minden esetben meg kellett dolgoznunk a tudásért, lazítás, passzivitás, feladatokból való 

kihátrálás nem volt. Mindenki segített mindenkinek, és a bőrünkön tapasztalhattuk meg a 

konstruktív pedagógia és a kooperatív tanulás mikéntjét, használhatóságát. Tanulságos volt 

több mint harminc év tanítás után visszakerülni az iskolapadba, és a kudarcok elviselését is meg 

kellett tanulnunk. 

Naponta háromszor másfél óra volt a tanítási idő hétfőtől péntekig két héten keresztül, és 

minden tiszteletem a diákjaimé, akik ezt sokkal több órában heteken, hónapokon át elviselik, 

és még többnyire derekasan helyt is állnak, mintegy tíz tantárgyat tanulva. 

Szabadidőnkben, hétvégén nagyokat kirándultunk, a tengerparton algákról, halpetékről, 

tarisznyarákokról rögtönzött terepgyakorlatot is tartottam a kollégáknak. Remélem, nem csak 

udvariasságból mutattak érdeklődést a szakmám iránt. Történelmi, irodalmi emlékekben, 

nevezetességekben gyönyörködhettünk, Wellington admirális kastélyában, kertjében, Dickens 

lakóházában, Canterbury katedrális Beckett tamás emlékhelyében, és még sok szépségben volt 

részünk. 
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A szállásunk egy kollégiumban volt, ahol külön szobákban laktunk, a közös konyha, 

fürdőszoba felszerelése pedig irigylésre méltó volt. A Kent University épületei tudósokról 

vannak elnevezve, ahol az ebédlő panoráma ablaka a katedrálisra nézett Rutherfordról volt 

elnevezve, akiről kémia órán a tudománytörténet keretein belül szoktam mesélni. Ő fedezte fel 

egy különleges szórási kísérlete során az atommagot! 

A Pilgrims nyelviskolában egy nemzetközi profi csapat dolgozik immár sok éve, hogy a 

legjobb oktatást, a legnagyobb hatásfokkal megkapják a résztvevők. Minden segítséget 

megkaptunk a tanuláshoz, a kényelmünkhöz, és az élmények gyűjtéséhez. Szívesen 

visszamennék! 

Canterbury: 
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Az iskolában: 
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Játékok: 
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Chaucer: 
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