Irány Anglia!
November utolsó hetében felejthetetlen élményben volt részünk: a TÁMOP 3.1.4.-12/1 pályázat
keretében hatnapos angliai tanulmányi kiránduláson vett részt a Budapest XXIII. Kerületi Fekete István
Általános Iskola 40 tanulója négy pedagógus kíséretében. A program célja az angol nyelv tanulásának
segítése, a célnyelvi kultúra megismerése, londoni városismeret szerzése volt.
Már odautazásunk során is sokat tanultunk. Első állomásunk Passauban, a három folyó városában volt,
ahol többek között a Gizella királyné sírját őrző templomhoz is elsétáltunk. A kontinensről a
Csalagúton keltünk át Angliába. A doveri tengerparti séta után Canterbury óvárosában barangoltunk, és
belülről is megcsodálhattuk a Canterbury székesegyház lenyűgöző gótikáját. A következő állomásunk
Rochester volt, majd Londonba érkeztünk. A családoknál való elszállásolás testközelbe hozta az angol
nyelv használatát, és lehetőséget adott arra, hogy tanulóink bepillanthassanak a londoniak
mindennapjaiba, étkezési és lakberendezési szokásaiba, életvitelükbe.
A következő három nap London felfedezésével telt. Felsorolni is sok mindazt a látnivalót, amiben
részesülhettünk. A British Museumban, a Natural History Museumban és a Science Museumban tett
látogatások sok tanóra anyagát illusztrálták és sűrítették magukba. Tanulóink ismereteket gyűjtöttek az
ókori világ kincseiről, múmiákról, a Rosetti kőről, az Elgin-márványokról, a dinoszuruszok vagy épp
az emlősök világáról, környezetvédelemről, a gépek működéséről, a tudomány és a technika
fejlődéséről, agyunk működéséről, csak hogy néhányat említsek. Teljes életnagyságban előttünk álltak
London híres épületei: a Parlament és a Big Ben, a Westminster Apátság, a Buckingham Palota, a
Trafalgar Tér, a Tower Bridge és a Tower of London. Felszálltunk a London Eye óriáskerékre,
sétahajóztunk a Temzén, láttunk zenés őrségváltást a királyi palotánál, a St. James's Park aranyos
mókusai a tenyerünkből ettek. Természetesen a vásárlási lehetőség sem maradt el: sétáltunk az Oxford
Streeten, a Leicester térnél, a Covent Gardenben, sőt, még a londoni metrót is kipróbáltuk. Most már
nemcsak képekről ismerjük a londoni piros emeletes buszokat, a piros telefonfülkéket vagy a piros
egyenruhás őröket.
A kirándulás során információkat gyűjtöttünk, új dolgokkal ismerkedtünk meg, gyarapítottuk
tudásunkat. A sok újszerű megtapasztalás hatására a tanulók, saját megfogalmazásuk szerint, nagyobb
kedvvel tanulják az angol nyelvet. Emellett kiemelném a program közösségépítő jellegét is: nemcsak
Angliát, hanem egymást is jobban megismertük, barátságok szövődtek, közelebb kerültünk egymáshoz.
Mindannyian életreszóló élményekkel gazdagodtunk.
Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették a program megvalósulását!
György Erika

