
 

Oxfordi kalandozások 

 

2019. július 29-én indultam két hétre Oxfordba, hogy felfrissítsem a rég elkopott angol nyelvtudásomat. Középiskolás koromban vállalkoztam 
utoljára egyedül eltöltött időre külföldön, így nagy izgalommal készültem a kalandra.  

A Lake School által meghirdetett kurzus címe: “English for Effective Communication” volt, melyre már B2-es nyelvtudással lehetett jelentkezni. 
Mivel a tanfolyam kimondottan a mai, élő angol nyelvi ismereteket, kiejtést, szókincset bővítette, rengeteget segített az idegen nyelvi 
fejlődésemben. A suli jól szervezett programokat kínált, tanulmányi és kulturális szempontból is. Kiváló anyanyelvi tanártól tanultunk, minden 
nap 9-től 16 vagy 14 óráig. Sokat tanultam szakmailag abból, hogyan lehet teljesen különböző nyelvi szinteken levő embereket tanítani úgy, 
hogy mindenkinek legyen a képzésben újdonság, gyakorlás, kihívás. Minden pillanatunkat megszervezték: élvezetes órákkal, városnéző 
programokkal, pub-okban való találkozásokkal, utazásokkal. Sokat okosodtam az angol hagyományok, étkezési és kulturális szokások 
tekintetében. 

Nagyon kedves, vendégszerető, szórakoztató oxfordi családnál laktam, sokat beszélgettem velük angolul. Mivel vegetáriánusok voltak, újszerű 
brit gasztronómiai felfedezés volt ez számomra. Két kislányuk, három macskájuk, és a rokonságuk megismerése segített, hogy mindig vidám 
maradjak. Biológia tanárként kimondottan élveztem mindkettőjük foglalkozását, a szállásadó anyuka reflexológus volt, az apuka pedig 
művégtagokkal foglalkozott. Órákat beszélgettünk ezekről a szakmákról, és az életükről. 

A két hét alatt jól megismerhető Oxford kitűnő választásnak bizonyult, történelmi emlékei, boltjai, pub-jai miatt pedig folyamatos időutazásnak 
tűnt a benne való sétálgatás. Minden épület és esemény az egyetemhez kapcsolódik. A diákok évszázados múltú college-okban laknak és 
tanulnak, melyekbe betekinthetnek a turisták délután 2 és 4 óra között.  

Mindennap különböző étkezési lehetőségeket próbáltunk ki. A kedvencem a fedett piacon kapható angol pite volt, illetve a buszpályaudvarnál 
lévő nemzetek piaca, ahol az etióp ételektől a dél-amerikai finomságokon át, még magyar lángost is lehetett kapni. Az ételeket elvitelre 
csomagoltattuk, kiültünk a folyópartra a fűbe, és élveztük a különleges ízeket, olykor még a napsütést is.  



 

A kisvárosi környezetben óhatatlanul beszédbe elegyedtem a helyiekkel, így rá voltam kényszerítve, hogy 
félelmemet leküzdve, használjam a nyelvet, és megértsem az információkat. Napról-napra bátrabbá váltam, még az Üvöltő szelek című 
klasszikus színdarabot is megnéztem az egyik kollégium kertjében, mely annyira autentikusra sikerült, hogy a legdrámaibb résznél leszakadó eső 
sem tántorította el a színészeket és a közönséget a darab folytatásától.  

Különböző nemzetiségű emberekkel barátkoztam össze a kurzuson, és velük utaztunk el Statfordba, Shakespeare szülőházához, és Churchill 
nevéhez kapcsolódó bleinheimi kastélyhoz. Angliában ingyenesek a múzeumok, így iskola után, ha volt egy fél órám, beszaladtam a 
Természettudományi múzeumba, vagy egyéb gyűjteményeket néztem meg. Megállt körülöttem az idő, amikor Blackwell-be, Európa 
legnagyobb könyvesboltjába, bevetettem magam, és alámerültem a könyvespolcok fantasztikus kínálatában.  

Tanárként nem vagyok rákényszerítve, hogy nap-mint-nap beszéljek angolul, pedig borzasztó fontos lenne.  

A kurzus után a nyelvi kompetenciáim fejlődtek, önbizalmam nőtt, jobban értem a szakirodalmat, így a gyerekeknek átadható ismereteim 
bővültek. Velük együtt tudom az angol nyelvű kiegészítő anyagokat élvezni. Manapság, minden természettudományos szakirodalom, 
érdekesség angolul lelhető fel, például a You Tube-on, a TED előadások között, vagy egyéb tudományos oldalakon. Ezek megnézése, fordítása, 
értelmezése könnyebbé vált. A kiejtésében is fejlődtem, így a gyerekek előtt a szakszavak kiejtése sem jelent már akkora gondot. 

 De nem csak ezek miatt ajánlom mindenkinek az Erasmus+ adta lehetőségeket, hanem azért is mert ez a kaland óriási lehetőség minden tanár 
számára! Két hét soha vissza nem térő élmény, tanulás, ismerkedés, világlátás, teljesen ingyen. Ne hagyja ki senki! Fantasztikus! 


