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Két hetet töltöttem Angliában, Scarboroughban az Erasmus + program keretein belül. Az
intenzív angol nyelvtanfolyamra jelentkeztem, amit az Anglolang Academy og English
iskolában végeztem el.
Kiutazásom repülővel történt Londonba, innen utaztam tovább Scarboroughba vonattal, ami
körülbelül három órás út volt. Érkezésem után elfoglaltam szállásomat ebben a csodálatos
tengerparti kis üdülővárosban. Rengeteg látnivaló szolgált a napi iskola utáni befejezésnek.
Scarborough észak-yorkshire első tengerparti üdülővárosa. Nap, mint nap kínált látnivalót és
bejárni valót számomra. Délutáni foglalkozásaim után szívesen barangoltam be az várost.
Megcsodáltam a Viktória és György korabeli épületeket, szállodákat. Felsétáltam a
várromokhoz, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a tengerpartra. A lakosok nagyon segítőkészek
voltak, mindenhol válaszoltak kérdésemre, ezáltal is gyakorolhattam az angol nyelvet.
Első hetemet egy szállodában töltöttem, ami körülbelül 15 perc séta volta az iskolától.
Második hetemet egy magánháznál töltöttem, ami jobb és több lehetőséget nyújtott arra, hogy
gyakoroljam a nyelvet, pl. vacsora közbeni társalgás. Az emberek nyitottak és segítőkészek
voltak velem, a napi nyelvleckéket így bőven tudtam hasznosítani, akár arra, hogy úti
eligazítást kérjek, akár napi szintű beszélgetésnél.
Az iskolában reggeli érkezés 8. 45 perc volt, az óra kezdetéig így volt még tizenöt perc a
társaimmal beszélgetni, ismerkedni, beszámolni a napi dolgokról. Kilenc órakor kezdődött
minden nap a tanítás. Két tanárral voltunk egy óráig. Szünet váltotta a két óra közötti átállást.
Egy órás ebédszünet után kezdődött a délutáni óra ahol kisebb csoportban tanultunk. Délelőtt
a csoportunk nagyobb számú csoport volt, a Világ minden tájáról érkeztek kollégák,
osztálytársak. Ez azért is volt jó számomra, mert így megismerhettem különböző országok
kultúráját, stb. A csoportba érkeztek Spanyolországból, Németországból, Argentínából,
Svédországból, volt, aki jobban beszélt angolul, mint én, de ez nekem csak az előre
menetelemem segítette. Nagyon segítőkészek voltak. Nyelvtanilag sokat fejlődtem. Az órán
sok nyelvtani feladatlapokat töltöttünk ki, házi feladatokat is kaptunk, amit másnap közösen
ellenőriztünk. Szituációs feladatokkal egészítettük ki az anyagot, amit aznap vettünk. Azért is
jelentkeztem erre az utazásra, mivel Angolos nyitott világ osztályban tanítok és vagyok
napközis nevelő. Jobban szerettem volna gyakorolni és megismerni a nyelvet, ez az utazás
elősegítette a nyelvtudásom kibővítését. Napi szinten tudok segíteni a gyerekeknek a
tanulásban, én is tudom tartani azt a tempót velük, amit a tanulás tesz nekik ki. Alapfokú
nyelvvizsgám megszerzése előtt beiratkoztam nyelvtanfolyamra és magántanárhoz is jártam
ezért tudtam, hogy egy iskolai szintű tanulás sokat segít. Nem is tévedtem ebben. Sokkal
bátrabban használom a nyelvet, sikerült sok mindent felelevenítenem. Voltak csoportos és
egyéni feladatok is. A csoportos feladatok nagyon hasznosak voltak számomra, közvetlenebb
lettem, szívesen ismertem meg a csoport többi tanulóit.
Az iskola egy régi épületben adott otthont. Kinézetre mintha a régi Angliában jártam volna.
Az iskola tágas, emeletes épület volt, minden tanfolyamon résztvevő csoport külön szobában
volt, mindenki csak a tanulásra koncentrálhatott. Szünetben, a tágas ebédlőben és egyben

előtérben fogyaszthattuk el közösen akár az ebédünket, ez is alkalmat adott az angol nyelv
gyakorlására.
Nagyon jól éreztem magam kint tartózkodásom alatt, a nyelvtanfolyam bátran állíthatom csak
hasznomra vált. A fogadtatás az iskolában, az ott dolgozók kedvessége, segítőkészsége kitűnő
volt. A tanárok felkészültsége, tudásaik átadása kiváló volt. Ajánlani tudom másoknak is.
Egyszer biztosan visszatérek.

