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A British Culture and Life elnevezésű kéthetes tanfolyamon vettem részt. Az első héten
13 a második héten 11 fő volt a csoportban. A csoport tagjai Észtországból (2 fő),
Spanyolországból (1 fő), Olaszország (1 fő) Szlovákia (1fő), Kambodzsa (1 fő) Németország (1 fő),
Hollandia (1 fő), Magyarország (3 fő). A csoport tagjai különböző intézményekből jöttek a
kurzusra: voltak, aki felnőtt oktatásban vettek részt, mások középiskolában tanítanak.
Mi, magyarok mindhárman a célnyelvi civilizációs tantárgyat tanítunk. Ehhez a tantárgyhoz
nem áll rendelkezésünkre semmiféle az oktatási hivatal által kiadott könyv vagy jegyzet, csak a
tantárgy leírás és a vizsgakövetelmények. Ezért nagy izgalommal vártuk a tanfolyamot, reményeink
szerint sok új élménnyel, nyomtatott anyaggal és linkkel kívántunk visszatérni.
Mivel mi nyár végi turnuson vettünk részt, a három induló csoportban jóval kevesebben
voltunk, mint az előző turnusokban. Így egészen családias hangulat alakult ki. A három csoportból
egyedül nekünk volt anyanyelvi témavezetőnk, Sally Edge tanárnő Favershamből. A másik 2
csoportban magyar illetve lengyel nemzetiségű tanár témavezető volt.
A kötelező órák reggel 9 és délután 16 óra között zajlottak. A délelőtt két etapban (9-10.30,
11-12.30). A délután pedig egy etapban 14-16 óráig. Ezután 17-től 18.30-ig és 20.21.30-ig fakultatív
programokon lehetett részt venni. A programokat tanárok szervezték.
Az első napi ismerkedést leszámítva, minden délelőtt, az előző délutáni meghívott előadó
mondandóját veséztük ki tartalmilag és nyelvileg. Az egyes témához kapcsolódó újságcikkeket
dolgoztunk fel tartalmilag és nyelvileg. Arra is sort kerítettük, hogy az egyes témákat ne csak a saját
országunkkal és Nagy-Britanniával vessük össze, hanem pár munkában társalkodó partnerünk
országáéval is. A tanfolyam végén az előadások hanganyagát e-mailben megkaptuk.
Különösen a délutáni előadások, amelyeket kérdések és a délelőtti megbeszélések követtek,
voltak érdekesek.
A következő témákat vitattuk meg az előadókkal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

multikulturalizmus,
menekültek befogadásának gyakorlata,
a Brexit jelentése, hatása Nagy-Britanniára,
rendvédelem kiépülése, szerkezet, feladata, hatásköre;
politikai korrektség témája,
társadalmi csoportok, hogyan sorolhatod be magad
Foglalkozások és kereset
Városi élet, átalakuló belvárosok
jótékonysági szervezetek működése, szerepe
a civil szervezetek munkájának jelentősége: hajléktalanok, elesettek, bevándorlók segítése
bevándorlók integrálása
nyugdíjas évek hasznos eltöltésének gyakorlata: klubok, olvasó körök, nyelvtanfolyamok
A brit oktatás szerkezete, nehézségei, tanárhiány oka, oktatási reformok
Hobby: a szabadidő hasznos eltöltése
polgári engedetlenségi mozgalom,
nyelv és kultúra összefüggései
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Szabadidőnkben ismerkedtünk magával az egyetemi élet lehetőségeivel a campuson,
megtekintettük a város nevezetességeit, és kirándulást tettünk Kent grófság tengerparti városaiban,
ahol tanulmányoztuk azt, hogy az angolok hogyan töltik a szabad idejüket. Részt vettünk több
templomi hangversenyen illetve szertartáson és az azt követő fogadáson, ismerkedtünk a
nemzetközi konyhával, vásárlási szokásokkal. Magában az, hogy minden szabadidős programot
magunknak szerveztünk, a közlekedéstől kezdve a mozi látogatásig, betekintést nyújtott
mindennapokba.
Az az általános vélemény alakult ki bennem, hogy az angolok jóval nyitottabbak,
toleránsabbak, elfogadók, társadalmi érintkezésükben udvariasak, segítőkészebbek. Szocializációs
készségük sokkal jobb. Nyugodtabb légkörben, harmonikusabban élnek, mint mi.
Aki teheti, utazzon, mert az angol közmondás szerin” Travel broadens the mind.” Az utazás
szélesíti a látókört. Elsődleges forrásból lehet a legigazabb és legmaradandóbb tapasztalatokat
szerezni.
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