Walesi tanári továbbképzés
2012. április 28. - május 7.
2012. április 28. szombat:
Szeged – Budapest – München – Manchester – Wrexham utazás
délután a szállásadó város felfedezése
2012. április 29. vasárnap
Helyenként viharos szélben kirándulás közösen a thai csoporttal
észak-nyugat felé: Betws-y-Coed turista park, Conwy város és vár, Llandudno
tengerpart és város megtekintése
2012. április 30. hétfő
A Yale-en igazi munkanap kezdődött: kölcsönös bemutatkozás,
heti program előzetes véglegesítése, iskolalátogatás / bemutatás: épületek,
termek, oktatás szerkezet, szakmák, felkészítő kurzusok, stb. helye.
Délután Wrexham városi séta nevezetességei, történelem, kuriózumok, meg amit
magunktól nem fedeztünk fel.
2012. május 1. kedd
Kiscsoportos illetve egyéni látogatások „szakműhelyekben”,
ESOL (English for Speakers of Other Languages) csoportoknál, Welsh (Wales
ősi
nyelve)
óra
látogatáson
vettünk
részt
néhányan.
Mindenkinek –aki a népet nyelvében is szeretné megismerni - tiszta szívből
ajánljuk.
Délután ízelítőt kaptunk Wales nemzeti ünnepeiből, fesztiválokról, a nemzet
kultúrájából természetesen angolul illetve ahol szükséges volt Welsh szavakkal
tűzdelve, dallal, tánccal fűszerezve.
2012. május 2. szerda
Kirándulás Liverpoolba, a város rendes keveréke a réginek és
újnak. A régi épületeket felújították, és mai funkciókat töltenek be. Az újak
nagyon modernek, merész felfogásúak.
2012. május 3. csütörtök
Wales oktatási, egészségügyi, más országokból jövők
befogadásának „rendszere” beszélgetés, különbségek, egyezőségek a két ország
között. Prezentáció Magyarország, Szeged, iskolánk bemutatásáról.
Próba: Hogyan lehetnénk mi is bevándorlók? – teszt kitöltés, ahogyan ezt kérik
az ideiglenesen vagy véglegesen Walesben letelepedni szándékozóktól.
Látogatás a városi múzeumban.
2012. május 4. péntek
Kis csoportokban interjúkat készítettünk a más anyanyelvű ott
tanuló emberekkel: távol-keleti, közel-keleti, európai, fiatalabb és kevésbé fiatal
lányokkal és fiúkkal. Érdekes volt megfigyelni önmagunkon mennyit fejlődtünk
nyelvben, bátorságban hét eleje óta.
Délután Chester városában tettünk körsétát, ki-ki saját lendülete, tájékozódó
képessége és társaságra vágyása szerint. Nagyon helyes kis város, kár lett volna
kihagyni. Az erre szánt idő volt nagyon rövid.
2012. május 5. szombat

Manchester város megtekintése.

2012. május 6. vasárnap
Wrexham – Manchester – Brüsszel - Budapest – Szeged
útvonalon szerencsésen megérkeztünk.
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A Wales-i kollegák nagyon nagy szeretettel, kiváló hozzáértéssel, nagy szakértelemmel,
gyönyörű kiejtéssel halmoztak el bennünket. Kiemelném még ebből a csapatból is a csoport
egész programját koordináló és megvalósító Liane-t. Kiemeltem hasznosnak ítéljük ezt a
tanulmányutat,
nagyon
sokat
tanultunk,
értékes
információkhoz
jutottunk.
A földrajzi környezet nagyon tetszik, az emberek szeretetre méltóak, jó az élethez a
hozzáállásuk.
Köszönjük az itthoni és ottani szervezőknek, hogy részt vehettünk.

