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Nyelvtanárként tudom, hogy mekkora lehetőség és mennyire fontos a nyelvtanulás célnyelvi 

környezetben. Iskolám nemzetközi kapcsolatai révén megtapasztalhattam, hogy milyen óriási 

élmény a nemzetközi projektekben való részvétel, a nyelvhasználat valós szituációkban. Így 

nem is volt számomra kérdés, hogy részt vegyek-e kollégáimmal együtt az Erasmus + Tanári 

mobilitás pályázatban.  

Pályázatunk nyert, és a tantestületből nyolcan nagy lelkesedéssel és örömmel készültünk a nyári 

tanulásra. 

Én a Pilgrims által szervezett English Improvement kurzuson vettem részt 

Canterburyben, a Kenti Egyetem Campusában. 

Utazásom előtt részletes információs csomagot (órarendet, utazási információkat, 

megközelíthetőségi lehetőségeket, térképeket, programjavaslatokat Canterburyben és a 

környéken, információt a látnivalókról, virtuális bemutatót a Campusról 

www.kent.ac.uk/hospitality/virtual-tours/student/?/canterbury) kaptam e-mail-ben a 

Pilgrims-től. 

A Bécs - London Heathrow - London St. Pancras - Canterbury West útvonalat választottam. 

Nagyon kellemesen utaztam, vasárnap délután fél háromkor érkeztem a Campusba. Volt időm 

a pihenésre, megismerkedtem a lakótársaimmal, majd hétfőn kezdődött a tanulás. 

Az egyetemváros egy 120 hektáros parkerdőben fekszik, mezők, sportpályák övezte területen, 

rendkívül szép, csendes környezetben. A szállásom is az egyetemvárosban volt, a házban rajtam 

kívül egy magyar, egy szlovák, egy német és egy észt kolléganő lakott. Mindenkinek külön 

szobája volt, két fürdőszoba és közös konyha állt rendelkezésünkre. Az általam választott self-

catering accommodation (ellátás nélküli szállás) tökéletes volt. Az egyetem területén menza, 

étterem, kávézó, bolt, mosoda, könyvtár, edzőterem, kerékpárkölcsönző, sportpálya … állt 

rendelkezésre. Canterburyben számos lehetőség volt a vásárlásra. A házban együtt reggeliztünk 

és vacsoráztunk, beszélgettünk, szóval az angol nyelvhasználat folyamatosan szükséges volt. 

 

http://www.kent.ac.uk/hospitality/virtual-tours/student/?/canterbury


Az első nap ünnepélyes megnyitón köszöntött bennünket Jim Wright (Head of Teacher 

Training). Bemutatta tanárainkat, tapssal köszöntöttük a különböző országokból érkező 

csoportokat. Ezután, közös sétát tettünk a Campus területén, hogy könnyebb legyen a 

tájékozódás. A ház, ahol laktam kb. 15 perc sétára volt a Pilgrims képzési épületétől 

(Cornwallis).  

 

A tanórák 9-kor kezdődtek és fél 4-ig tartottak, három másfél órás blokkban, közben tea- kávé- 

és ebédszünettel. Délutánonként 4-től, és este 8 órától választható programokra lehetett 

jelentkezni. Ezek főként módszertani foglalkozások voltak angol nyelvtanárok részére, de 

voltak az angol kultúráról, országismeretről szóló előadások, valamint zenei, drámapedagógiai 

workshopok és relaxációs (brain gym, yoga) gyakorlatok. 

A csoportomban három magyar, egy szlovák, egy olasz és egy lengyel kolléga volt. Tanárunk 

a lengyel származású Marta Bujakowska (Teacher Trainer) volt. Nagyon kedves, kiváló tanár, 

aki rendkívül rugalmasan alkalmazkodott az egyéni igényekhez és tudásszintekhez. Az órák 

számos önálló, de főként páros és csoportmunkával teltek. Minden foglalkozás élmény volt és 

minden készségszinten fejlődhettünk (szövegalkotás, hallott szövegértés, beszédkészség). 

Kitalált történeteket, gyermekkori emlékeket és még verset is írtunk. Zenék, filmrészletek, 

videoklipek, autentikus szövegek színesítették az órákat. Több alkalommal angol anyanyelvű 

vendégtanárok látogatták, illetve tartották az órákat. Rendkívül sok módszertani ötletet kaptam, 

amelyeket a saját tantárgyam tanításánál alkalmazni tudok. 



 

 

A tanórákon kívül is sok időt töltöttem együtt csoport- és lakótársaimmal. Részt vettünk az 

iskola által szervezett idegenvezetésen Canterburyben, kipróbáltuk a „puntingolást” – a 

csónakázást a Stour folyócskán. Részesei lehettünk a Katedrálisban megtartott „Evensong”-

nak. Felkerestük Anglia legősibb keresztény emlék- és zarándokhelyeit, a St. Augustine’s 

Abbey romjait és a St. Martin’s Church-t. 

 



Hétvégén a tengerpartra kirándultunk, pihentünk a kellemes napsütésben Margate homokos 

partján. Meglátogattuk Deal és Walmer Castle-t, a kastélyok kertjében láthattunk igazi angol 

pikniket, barbecue-t, kipróbáltuk az igazi angol teázást. Hétközben ellátogattunk a közeli kis 

faluba, Chilhambe és a tengerparti Whitstable-be.  

 

 

Összességében rengeteg élménnyel gazdagodtam. A Kenti Egyetem Campusa nagyon motiváló 

környezet a tanuláshoz. A Pilgrims kiemelkedő szakmai színvonalat biztosított, közvetlen, 

baráti hangulatban. A képzést segítő adminisztratív személyzettől minden segítséget 

megkaptunk. 

Nagyon hálás vagyok a Hungary Expert csapatának, valamint kolléganőmnek, Szentgyörgyi 

Krisztina projektkoordinátornak a rengeteg munkáért. És nagyon köszönöm Marta Bujakowska 

tanárnőnek a lelkesítő, inspiráló feladatokat tanulóként és tanárként. 

 

„I’m so much more than just a … teacher” 

(Stacy Bonino) 

 

 


