Scarborough – Egy hét vidéken

Az Erasmus+ KA1 pályázatának köszönhetően október elején egy hetet tölthettem Scarborough-ban, az Anglolang iskola metodikai és nyelvi továbbképzésén.
Miért éppen Scarborough és miért éppen október? Angoltanárként mindenképpen Angliába akartam utazni, ahol a tantermen kívül is élvezhetem a helyiek beszédét, a feliratokat és
szélesíthetem kulturális ismereteimet az országról. Scarborough egy észak-angliai tengerparti
kisváros és mivel Londonban már töltöttem hosszabb időszakot fiatalabb koromban, ezúttal
olyan helyszínt kerestem, ahol lehetőségem nyílik a vidéki Anglia megismerésére. Fontos
szempont volt, továbbá, hogy része legyen a programnak egy helyi iskola meglátogatása. Erre
pedig a nyári kurzusok esetében nincs lehetőség az iskolai szünet miatt.
Az Anglolang iskola által kínált program és a városka teljes mértékben beváltotta a hozzá
fűzött reményeimet. A képzés során a délelőtti órákban két csodálatos tanárnő tartott magas
szintű nyelvi továbbképzést, melynek során a csoport szintjének megfelelően elsősorban szókincsünket fejlesztettük mai mindennapi, szleng kifejezésekkel, szavakkal, nyelvi „finomságokkal” (akár szó szerint is, mivel legfőbb témánk az étkezés és ahhoz kapcsolódó nyelvi fordulatok voltak). A délutáni tanórákon metodikai továbbképzést kaptunk rengeteg jól használható
feladat ötlettel, ám az elméleti háttért is érintve. A tanórák 9-től délután 4-ig tartottak.
Az őszi szezon, mint kiderült, a csöndesebb időszakok közé tartozik az iskolában, ennek
megfelelően a csoportlétszámok igen alacsonyak voltak: a délelőtti órákon hatan, a délutánin
csupán hárman voltunk. A családias légkörnek köszönhetően a tanárok teljes mértékben figyelembe tudták venni egyéni kéréseinket, igényeinket, rugalmasan kezelték a szünetek, órák
hosszát, ha kértük, sőt két nap lehetőséget adtak arra, hogy ’áthallgassunk’ a digitális továbbképzésre és megismerkedhessünk néhány hasznos applikáció használatával. Mivel minden

párhuzamos csoport hasonlóan alacsony létszámokkal futott, így nem csak a csoporttársaimat,
hanem a többi csoportba járókat is megismertem és a hét végére igazi nemzetközi diák csapat
vált belőlünk; nem csak az órák közötti szünetekben beszélgettünk, de együtt töltöttük a délutáni, esti órákat és együtt szerveztünk hétvégi programot is.
A program csúcspontja a szerdai iskolalátogatás volt, aminek során megismerhettük a város
egyik kiemelkedő állami iskoláját. Ezt megelőzően tanáraink megismertették velünk az angol
iskolarendszer részleteit és megtanultuk az oktatási zsargon szakszavait, hogy a látogatás során értőn tudjunk figyelni és kérdezni. Hatalmas élmény volt betekinteni egy másik ország iskolájába, látni a különbségeket, beszélgetni a diákokkal és a tanárokkal.
A szálláslehetőségek közül a családi elhelyezést választottam. Egy házaspár látott vendégül,
akik finom vacsorákkal kényeztettek és szívesen beszélgettek velem a vacsoraasztal körül. Ennek a szállásnak nagy előnye, hogy betekintést nyerhettem a helyiek életébe, láthattam mindennapjaikat, életmódjukat, megkóstolhattam házi főztjüket, amire turistaként sosem nyílna
lehetőség.
Az estékre az iskola programjavaslatokat tett, amelyek során láthattuk, hogy még egy ilyen
kisváros is milyen változatos és élvezetes szórakozási lehetőségeket tud nyújtani. Jártunk ír
népzenei esten, jazz koncerten, fiatal helyi önjelölt tehetségek bemutatkozásán és egy ugandai zenés, dobos gyermekkórus előadásán. A maradék szabadidőnkben megnéztük Scarborough nevezetességeit és ellátogattunk két közeli városba, Whitbybe és Yorkba.
Az egy hetes kiutazás során megtapasztaltuk a vidéki angol vendégszeretetet. Mindenhol
ismerkedtünk, mindenkivel beszélgettünk a buszjegy árustól, a vonaton hazautazó tini lányon
át, a múzeumőrig. Mindenki segítőkész volt, kedves és előzékeny. Az Anglolang tanárai igazi
családias, baráti légkört teremtettek, szívesen meséltek nézeteikről, személyes tapasztalataikról, ezzel is bővítve ismereteinket az országgal kapcsolatban. A Scarboroughban töltött hét
igazi feltöltődés volt, melynek során a legélvezetesebb módon tudtam bővíteni nyelvi és metodikai ismereteimet és új lendületet nyerni a tanításhoz.

