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Angol nyelvet tanítok 36 éve, és 2016 augusztusában Európai Uniós támogatással, amelynek
megszerzéséért kollégáim, különösen Csikósné Hunics Györgyi, rengeteget dolgoztak, két hetet
töltöttem Canterburyben egy módszertani továbbképzésen. Mindenki számára – kivéve az oktatásügyi
kormányzatot, a mindenkorit, az én esetemben 36 évre visszamenőleg – ez elég magyarázat lenne arra,
hogy miért volt erre az utazásra szükség. Azonban álljon itt néhány meggyőző érv.
A nyelvtanár, jó esetben, ha van befogadó készség és elegendő idő, nem csak nyelvi
kompetenciákat fejleszt, hanem megpróbálja a gyerekeket közelebb hozni az illető ország kultúrájához
és azon keresztül egyetemes emberi értékekhez. A nyelvtanár szerencsés, mert a tantárgya, különösen
egy gimnáziumban, a legtöbb diákot érdekli, a nyelvet más forrásokból is tanulják, és szókincsük az
érdeklődési körüknek megfelelő területeken sokszor nagyobb, mint a tanáré. Azonban számtalan olyan
téma van még a célnyelvi országok életében, jelenében és múltjában, amit vonzóvá lehet és kell tenni
számukra. És nem csak a Londoni tűzvész történetéről vagy Shakespeare életrajzáról lehet szó, ezeket
egyébként is meg lehet tanulni a könyvekből. Érdekes lehet a másfajta gondolkodásmód, a különböző
iskolarendszer, a szociális helyzetekhez és azok megoldásához való más hozzáállás.
Ha egy szóval kellene jellemeznem az Angliában töltött két hetet, az a szó a tolerancia lenne.
Toleranciát tapasztalt az ember a bolti eladóktól, akik akkor is érdeklődést, esetleg együttérzést
mutattak, ha teljesen egyértelmű volt, hogy a kopottas öltözetű kelet-európai látogató egészen
bizonyosan nem fog nagy összegeket a kasszában hagyni. Tolerancia sugárzott a szuper intelligens
„csónakosból”, akivel remekül meg lehetett beszélni a Brexitet, miközben le-fel hajókáztunk a
csatornákon. Ha az ember a város, Canterbury, utcáit járta gyalogosan vagy kitekintett a busz
ablakából, olyan feliratok ütötték meg a szemét, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy az épületben
valamilyen problémával küzdő emberek, például hallássérültek, segítésére létrejött civilszervezet
működik.
Az egyetem, amelynek területén a tanfolyam működött, maga a tolerancia szimbóluma.
Jelszava az, hogy ők Nagy-Britannia európai egyeteme, bár amennyit láttunk a működéséből az azt
sugallja, hogy az egész világé.
A tanártovábbképző tanfolyam tartalmában és működésében is az elfogadásról szólt. A más
kultúra, a más nyelvi szint, a más emberi habitus elfogadásáról. Az én kurzusom célja-neve:
módszertani képzés középiskolában tanító tanárok számára. Nem kerültek szóba bombasztikus új
módszerek, amelyek gyökerestől változtatnák meg a nyelvtanítást akármelyik országban, de a
tanfolyam vezetői közösen a résztvevőkkel bevezettek egy-egy új ötletet, segítettek feleleveníteni már
ismert trükköket. És főleg: miközben az ember ezeket a módszereket gyakorlatban használta, és két
hétig angol nyelvi környezetben élt, a saját nyelvi készségei fejlődtek annyit, hogy megújulva, nagyobb
önbizalommal folytassa a munkáját a saját iskolájában.
A továbbképzésen folyó munka 90%-ban gyakorlati volt, ami valószínűleg ma már természetes,
de nagyon fontos. Nem beszéltünk a módszerekről, hanem ugyanúgy végig csináltuk a feladatokat,
mint ahogy elvégeztetjük őket a diákokkal. Ezzel a módszerrel rájöhettünk arra, hogy mi az, ami a
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személyiségünkhöz illik, mi az, ami valószínűleg működne a saját óráinkon, és mi az, ami nem. Közben
többnyire remekül szórakoztunk a jelenetek eljátszása közben vagy meghallgatva egymás verseit.
A tanfolyamnak ez a szabad „nyelvtanulás a nyelvtudásért” jellege egy sok éve tartó
fájdalmamat is eredményesen gyógyítgatta. Nevezetesen azt, hogy Magyarországon általában, de
valószínűleg máshol is, a diákok-nyelvtanulók a „papírért” tanulnak idegen nyelveket. „Most készülök
az érettségire/nyelvvizsgára.” „Letettem az előrehozott érettségit/nyelvvizsgát, most készülök a
felsőfokra / ülök kinn a folyosón és vagy egy másik tantárgyat tanulok vagy azt sem.” És a való világban
tényleg szükség van nyelvvizsga és érettségi bizonyítványokra, de még nagyobb szükség van arra, hogy
használni is tudjuk azt a nyelvet minél szélesebb körben és lehetőleg hosszú távon. És egyébként is,
milyen jó nyelvi környezetben létezni, angol nyelven játszani, érdekes történeteket elolvasni,
megnézni, meghallgatni csak azért mert az kellemes érzést okoz és még a nyelvtudásomat is mélyíti, a
készségeimet fejleszti.
A tanfolyam szervezése kiváló és lelkiismeretes volt. Itt nem voltak elmaradó vagy 10-20
perccel megrövidített órák. Naponta háromszor másfél óra volt kötelező, de szerveztek programokat
délutánra és estére is. Volt városnézés, szerveztek hajóutakat, előadásokat, énekes és táncos
programokat is.
Kolléganőm és én sokat jártuk a várost, ellátogattunk Londonba, Doverbe vagy a közeli
tengerparti városba, természetesen azért, hogy tudományos alapossággal megfigyeljük az angol
emberek hétköznapjait és hétvégéit kis tengerparti kuckóikban. És tényleg, ebből is tanultam valamit.
Az angol családok egy feltehetőleg nagy része (a statisztikát nem tudom idézni, hogy hányan) péntek
délután levonul a part mentén található házacskájába, amely nem nagyobb, mint egy garázs, és
amelyet nem vesz körül magas kerítés. Kiülnek a csónakházuk elé a hallal-sültkrumplival és a sörükkel,
és élvezik a szabadságot, a tenger látványát és a szomszéd sütögetésének a füstjét. Biztos ott is vannak
luxus villák, biztos ott is vannak olyanok, akiknek még ilyen csónakházuk sincs, és én egyébként is csak
egy kis szeletkét láttam ebből a világból. Azt is lehet mondani, hogy rózsaszín szemüvegen át nézem az
ottani életet, de nekem ez mégis szimpatikusabb volt, mint amit például a Balaton partján lát az ember.
A kevesek luxus palotáit, amelyeknek a kertje gyakran kisajátít egy darabot abból, aminek közös
kincsnek kellene lennie, a tópartból. Miközben tudjuk, hogy vannak családok, akiknek esélye nincs arra,
hogy akár egyszer ott tölthessenek egy-két hetet.
A beszámolómból valószínűleg kiderül, hogy remekül éreztem magam ezen az úton és a
tanfolyamon. Őszintén remélem azonban, hogy mások is, a tanítványaim, előnyeit élvezik ennek a két
hétnek, még ha nem is tudnak róla.

