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Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás révén 2 hetes angol 

nyelvi kurzuson vettem részt az ELC Brighton nyelviskolában. Eredetileg A2 szintű heti 25 

órás tanfolyamra jelentkeztem, és az első napon egy szintfelmérő feladatlap és egy interjú után 

magam dönthettem arról, hogy A2 vagy B1 szintű csoportban kezdem meg a tanulást, ugyanis 

a tudásom alapján a két szint határán helyezkedtem el. Rövid mérlegelés után úgy döntöttem, 

hogy az A2 csoportot választom, szerettem volna a meglévő tudásomat elmélyíteni, a 

bizonytalanságokat megszüntetni. A két hét alatt megbizonyosodtam arról, hogy jól döntöttem, 

és ha lesz rá lehetőségem a jövőben, B1 szinten folytathatom tanulmányaimat. 

A kurzus nagyobb részét a délelőtti csoporttal töltöttem, amelynek összetétele nagyon 

vegyes volt: 17 éves kortól 52 éves korig különböző országok (Kuvait, Kolumbia, Japán, Dánia, 

stb.) lelkes tanulói alkották. Eleinte nem volt annyira egyszerű megérteni az „arab angolt” vagy 

a „francia angolt”, de néhány nap után már nem okozott nehézséget. A tanárunk, Brendon, 

nagyon hamar megtalálta a hangot ezzel a sokszínű csoporttal, és mérhetetlen türelemmel, 

rendkívüli kitartással és módszertani sokszínűséggel valódi eredményeket ért el ilyen rövid idő 

alatt is. A csoportunkban két tanárnővel ismerkedtem meg, az egyik Csehországból, a másik 

Németországból érkezett. Velük különösen sokat beszélgettem a tanári munkáról, a pályázati 

lehetőségekről, sikerekről és kudarcokról. Búcsúzáskor megadtuk egymásnak az 

elérhetőségeinket, egyikükkel azóta már levelet is váltottunk. 

 



A nyelviskola nem csak a nyelvtanulás helyszíne, hanem valódi közösségi tér volt 

számomra. Az első pillanattól kezdve rengeteg segítséget kaptam az alkalmazottaktól, az 

adminisztrátortól kezdve az igazgatóig mindenki nagyon kedves, közvetlen és segítőkész volt. 

A hét elején kaptunk egy programajánlót, amely minden napra többféle lehetőséget kínált a 

szabadidő hasznos eltöltésére: kirándulások, sportfoglalkozások, mozi- és színházlátogatások, 

karaoke, közös vacsora, beszélgetések. Az első napon megmutatták nekünk a várost, meséltek 

a történetéről, a helyi nevezetességekről, szokásokról, és gyakorlatias tanácsokat adtak a 

mindennapi brightoni élethez.  

 

 

A vendéglátó családom egy idős házaspár volt, mindenben számíthattam rájuk. Rajtam 

kívül két lengyel tanárnő lakott még a házban, ugyanabba a nyelviskolába jártunk, de különböző 

csoportokba. Ettől függetlenül sok időt töltöttünk együtt, jó kapcsolatot alakítottunk ki, együtt 

utaztunk a kirándulásokra, minden este megbeszéltük az aznapi eseményeket, sokat tanultunk 

egymástól is. Vendéglátóink segítettek az alkalmanként fellépő kommunikációs zavarok 

megoldásában, kijavították a hibáinkat, sokat meséltek Brightonról és az angolokról.  

Számos iskolán kívüli programon vettem részt, az egyik legemlékezetesebb a londoni 

színházlátogatás volt. A nyomorultak című musicalt nézhettem meg 15 kínai fiatal 

társaságában, zsúfolásig megtelt színházteremben. Az elején meglepett az, hogy a közönség 

hátizsákokkal, enni- és innivalóval vonul be a nézőtérre, kicsit „vásári” hangulata volt az 

egésznek, de amint elkezdődött az előadás, megszűnt a külvilág, a csodálatos dalok és zene 

elvarázsolta a közönséget. Magyartanárként természetesen ismertem a darab történetét, ezért 

nem aggódtam amiatt, hogy érteni fogom-e az előadást. Meglepő módon értettem a 

dalszövegeket, ez óriási sikerélmény volt számomra. 

Megnéztem a Stonehenge-et, ellátogattam Bathba, Windsorba, Oxfordba, 

Canterburybe, láthattam Arundelt és Leeds Castlet. Minden kirándulás alkalmával számos 



élménnyel gazdagodtam, még az eső sem vette el a kedvemet a népszerű angol városok 

felfedezésétől. Az idegenvezetőktől rengeteg érdekességet és anekdotát hallottam, megtudtam, 

miért van Bathban annyi vakablak, és azt is, hol lakik Johnny Depp. Jane Austen halálának 200. 

évfordulója alkalmából két kiállítást is megtekintettem. 

 

Összegezve: A brightoni két hét alatt sokat tanultam és tapasztaltam, rá voltam kényszerítve 

arra, hogy angolul kommunikáljak, ugyanis magyar emberrel egyáltalán nem találkoztam, 

teljesen egyedül voltam, mindent magamnak kellett elintéznem, megoldanom. Igazi próbatétel 

volt ez számomra minden téren, de úgy érzem, megálltam a helyem. Sok ismeretséget és 

barátságot kötöttem, és elhatároztam, hogy a nyelvtanulást itthon is folytatni fogom. 

 


