CSOPORTBESZÁMOLÓ
WREXHAM
2012.09.17-09.26.

1. nap, hétfő 2012.09.17.
Hajnalban indultunk, repültünk Budapestről Brüsszelbe, majd gyors átszállás után
megérkeztünk Manchesterbe. Ott kisbusz várt két fiatal olasz hallgatóval, akik elvittek
Wrexhamba, a szállást adó családokhoz.
Szállásunk elfoglalása után megismerkedtünk a fogadó családokkal.
Mindannyian jó körülmények között, gondoskodó házigazdáknál szálltunk meg. Első este
még nehezen találtuk az angol szavakat, fáradtak is voltunk a hosszú úttól, ezért igyekeztünk
minél hamarabb lefeküdni.

2. nap, kedd 2012.09.18.
Reggeli a családoknál. Séta az iskoláig.
9. óra: A fogadó intézményt Lianne Walley tanárnő mutatta be, aki körbevezetett minket az
iskolakomplexum minden épületcsoportján, és elmagyarázta melyik szárnyban, milyen
tevékenység folyik (nyelvi, matematikai, vegyészeti, történelmi-gazdasági, gyakorlati).
Bejártuk a háromszintes könyvtárat is (alsó szint – zajos - munkás, középső szint csendesebb, felső szint – csendes). Benéztünk a tánc és dráma termekbe, majd a stúdióba is.
Megtekintettük az ebédlőt, ahol aztán a későbbiekben étkeztünk. A feliratok két nyelven:
walesi és angol nyelven voltak mindenhol. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a két nyelv
mennyire különbözik egymástól. A tanórák 9-től kezdődnek, és másfél órát tartanak, szünet
után ismét másfél óra, majd ebédszünet, utána ismét órák. Egyenruhát nem viselnek.
Dohányzás nincs, csak az iskolán kívül. Ügyeletes tanárt, ügyeletes diákot nem láttunk.
12:30 Ebéd
13:30 A walesi oktatási rendszer bemutatása, összevetése a magyarországi gyakorlattal,
csoportos megbeszélés a kinti tanárokkal oktatókkal. Megbeszéltük, hogy mindkét oktatási
rendszer hatalmas átalakulás közepén van. Ezért nem csak azt hasonlítottuk össze, hogy a két
országban mi hogyan zajlik hanem azt is, hogyan volt eddig és hogyan lesz ezután.
Megtudtuk, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a walesi nyelvet minél többen elsajátítsák.

Megismertük a vizsgáztatási rendszert, és megtudtuk, hogy létezik-e átjárási lehetőség a
gimnáziumi és a szakmát tanító évfolyamok között.
15:30 Rövid városnézés. A belváros és a környék bejárása és megismerése.
19:00 Közös vacsora a családoknál.

3. nap, szerda 2012.09.19.
Reggeli a családoknál. Séta az iskoláig.
9. óra: Nyelvtanfolyam differenciált oktatással (szakmai: szolgáltatások-vegyipar, gépész,
gazdasági szaknyelv). Csoportba osztva dolgoztunk és tanultunk. Ahol szükséges segítettük
egymást és tolmácsoltunk, amit valamelyikünk nem értett. A téma Wales és Wrexham és a
helyi sajátosságok.
12:30 Ebéd
13:30 Óralátogatás, hospitálás megadott szempontok alapján, hátrányos helyzetű vagy
speciális nevelési igényű tanulók segítésének gyakorlata, gyakorlati helyek megtekintése
(szakma specifikus csoportokban). Az tapasztaltuk, hogy a legtöbb helyen nem frontális
oktatás folyik, hanem körben ülve, beszélgetve tanulnak. A sajátos nevelési igényű tanulókat,
ott helyben a tanórán segíti a szakember. Így egy-egy órán két tanár is dolgozik a diákokkal,
ha szükséges.
19:00 Közös vacsora a családoknál.
4. nap, csütörtök 2012.09.20.
Reggeli a családoknál. Séta az iskoláig.
9. óra: Nyelvtanfolyam differenciált oktatással (szakmai: szolgáltatások-vegyipar, gépész,
gazdasági szaknyelv)
12:30 Ebéd
13:30 Az előző napi hospitálás megvitatása a kinti oktatókkal tanárokkal, ai intézmények
bemutatták egymásnak nemzetközi kapcsolataikat. Prezentációkkal mutattuk be, milyen
sokszínű és sokrétű nemzetközi kapcsolatokat ápolunk mi otthon. Ugyanakkor azt is
megtudtuk, hogy Wrexham az ötödik ipari központ Európában, így nagyon sok
vendégmunkás érkezik, akiknek a nyelvtudása nem megfelelő. Az ő képzésüket is vállalja a
Yale.
19:00 Közös vacsora a családoknál.

5. nap, péntek 2012.09.21.
Reggeli a családoknál. Séta az iskoláig.
9. óra: nyelvtanfolyam differenciált oktatással (szakmai: szolgáltatások-vegyipar, gépész,
gazdasági szaknyelv). A szakmai témákon túl megismerkedünk a környék mondáival,
legendáival. Beszélünk a helyi ünnepekről és szokásokról
12:30 Ebéd
13:30 Gyárlátogatás
19 Közös vacsora a családoknál.

6. nap, szombat 2012.09.22.
Reggeli a családoknál.
Liverpoolban zuhogó eső fogadott minket. Ennek ellenére bejártuk a kikötőt, és a belváros
tereit. Megtekintettük a Tengerészeti Múzeum kiállításait, majd aki bátor volt és kíváncsi
felült a Liverpool Eye-ra. Többünknek nagy élmény volt bejárni a Beatles klubbot, és
megnézni a gombafejűek ereklyét.
19:00 Közös vacsora a családoknál.
7. nap, vasárnap 2012.09.23.
Reggeli a családoknál.
Kisbusszal jártuk körbe Észak-Walest, és eljutottunk a tengerpartig is. Szerencsénkre ragyogó
napsütésben utaztunk, ennek ellenére nem volt melegünk. Megnézhettük Llandudno
csodálatosan kiépített tengerpartját. Kagylókat gyűjtöttünk, és kémleltük a távolban kecsesen
lapátoló 75 fehér szélgenerátort.
Este walesi zenét hallgattunk, és néhány tánclépéseket gyakoroltunk. Oldott hangulatú,
kellemes beszélgetést folytattunk.
19:00 Közös vacsora a családoknál.
8. nap, hétfő 2012.09.24.
Reggeli a családoknál.
Utazás kisbusszal Manchesterbe
Technikai múzeum látogatása, hatalmas élmény volt. Olyan gépeket, szerszámokat,
eszközöket láttunk, amelyek még az ipari forradalom idejéből valók, ugyanakkor most is
működnek. Szövőgépek, prések, esztergapadok, gázturbinák, gőzgépek, a szemünk láttára
lettek üzembe helyezve. A szomszéd csarnokban megcsodálhattuk a korabeli repülőgépeket,

automobilokat, kerékpárokat. Az underground csarnokban a földalatti kanalizálás és
vízcsatornák világába kukkantottunk be. A környezetvédelmi problémákkal is ezen a helyen
találkozhattunk.
A múzeumi látogatás után kiadós sétát tettünk a belvárosban, zuhogó esőben.
19:00 Közös vacsora a családoknál.

9. nap, kedd 2012.09.25.
Reggeli a családoknál. Séta az iskoláig.
9. óra: nyelvtanfolyam differenciált oktatással (szakmai: szolgáltatások-vegyipar, gépész,
gazdasági szaknyelv)
12:30 Ebéd
13:30 nyelvi teszt oklevelek kiosztása, értékelő megbeszélésű
19:00 Közös vacsora a családoknál.
Búcsú

10. nap, szerda 2012.09.26.
Hazautazás, kalandos módon. Mi időben indultunk, viszont a brüsszeli járat nem. Így lekéstük
a csatlakozást Brüsszelben. Ezért új irányt vettünk München felé, majd a Lufthansa
segítségével késő éjszaka megérkeztünk Budapestre, végül Szegedre.

