Nyelvtanulás Winchesterben
2013. szeptember 29 - október 12.
Júniusban figyeltem fel a PTE honlapján megjelent pályázati felhívásra, amely szerint az
Erasmus program keretében lehetőség van idegen nyelvismeretet 2 hétig külföldön,
nyelviskolában gyakorolni. Megtetszett az ötlet, mert éppen akkor kezdtem el felfrissíteni régen
szerzett közepes szintű angoltudásomat. S mivel legfőbb gondom középiskolás korom óta mindig
a beszédkészség hiánya volt, ez remek alkalomnak tűnt ennek fejlesztésére.
Kicsit hitetlenkedve fogtam neki a pályázat megírásának. Hogy egy ilyen nagyszerű lehetőség áll
előttem és „csak” sikeresen kell pályáznom és indulhatok 2 hétre Angliába vagy Máltára, vagy
Írországba? Nem mertem beleélni magam, de aztán, ahogy a dolgokkal haladtam, egyre
elérhetőbbnek tűnt a „csoda”. Megkaptam közvetlen feletteseim támogatását, majd, mivel nincs
még nyelvvizsgám, egy elbeszélgetésen hallgatták meg, hogy megfelelő szintű-e a tudásom az
utazáshoz. Időközben kiválasztottam a számomra legrokonszenvesebb helyszínt: Winchestert,
Angliában. Végül kezemben volt az aláírt engedély, hogy utazhatok!
A Winchester Language School igazán tökéletes választás volt!
A döntésnél a következő szempontokat vettem figyelembe:
 az iskolában tanuljanak „szépkorúak” is, ne csak fiatalok;
 minél kisebb település legyen, hogy a helyi közlekedésre minél kevesebb időt és pénzt
kelljen fordítani (azaz gyalog elérhető legyen az iskola a szállásomtól);
 az iskola létszáma se legyen túl nagy, inkább családias;
 Londonból egyszerűen megközelíthető legyen.
Ezeknek ez az iskola messzemenően megfelelt:
 az átlagéletkor 37 év;
 Winchester kb. Szekszárd méretű városka;
 a szállásom 10 perc sétára volt az iskolától;
 30-an tanultunk ott egyszerre, 4 csoportban;
 Londontól 1 órányira van, a reptérről közvetlen buszjárat közlekedik.
S ami még fokozta a tökéletességet, hogy a szállásom egy nyugdíjas angol hölgynél volt, aki
közvetlen, kedves, barátságos, és szinte családtagként kezelt bennünket a velem egyszerre
érkezett, de 6 hónapot kint töltő spanyol lánnyal. Hamar megállapítottam, hogy Ő éppen az
ellentéte annak, amit általában az angolok „hűvös” viselkedéséről gondolunk. Mivel reggeli és
vacsora is tartozott a szálláshoz, így az asztalnál kitűnő alkalom nyílt a beszélgetésre.
Szerencsére a vendéglátó hölgy is rendkívül nyitott, érdeklődő személyiség volt, így igazán
kellemesen és hasznosan teltek ezek az együtt töltött órák.
Visszatérve az iskolára: napi 6 órát tanultunk, de gyakorlatilag 7-8 órát bent töltöttünk az iskola
épületében. Minden csoportot (mi heten voltunk) 2 tanár tanított meglehetősen jó színvonalon.
Körülbelül a magyar nyelviskoláknak megfelelő tematika működött ott is (olvasás, szövegértés,
feladatlap, beszélgetés, házi feladat, stb.). Ha éppen nem volt tanóra, akkor beszélgettünk,
teáztunk, olvastunk.
Számomra elképesztő volt az a nemzetiségbeli sokszínűség, amibe belecsöppentem: Brazíliától a
Kanári szigetekig és Japántól Belgiumig, mindenfelől érkeztek a diákok. Ugyanilyen változatos
volt az életkori megoszlás (19 évestől 65-ig) és a tanulók foglalkozása is (diák, ápolónő,
közgazdász, orvos, hajóskapitány, munkanélküli, stb.).
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Ez a sokszínűség rengeteg lehetőséget nyújtott kitekinteni a világra. Szinte minden órán szóba
kerültek a helyi sajátosságok, mindenkinek volt alkalma beszélni a saját környezetéről és
megismerni mások szokásait, kultúráját.
A kurzus végén részletes szöveges értékelést kaptunk a tanárainktól az előre haladásunkról, ami
nagyon hasznos a tanulás folytatásához.
Azt hiszem, nem kell részletezni a nyelvtudás fontosságát. Főleg, hogy a pályázati csoportban
dolgozva bármikor szükség lehet a nyelvhasználatra, akár szóbeli akár írásos formában.
Hihetetlenül sokat adott ez a 2 hét!
Elsősorban kitűzött célom, az angol beszédkészség fejlesztésében. Ezen túl az egész utazást egy
sikeresen megoldott kihívásnak érzem, amely során szerzett tapasztalatok hasznosak lehetnek
további pályám során.
Máris sikerült több munkatársamban felkelteni az érdeklődést, remélem, még többeknek
lehetőségük nyílik kihasználni ezt a páratlan lehetőséget. Tapasztalataim megosztásával szívesen
segítek bárkinek.
Köszönet mindenkinek, aki hozzásegített ehhez az úthoz.
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