Angliából Kolorcitybe
Szerző: Kovács Loretta Publikálva: 2019. jan 10. 09:48
Egy angol tanárnő három napja Kazincbarcikán
Három napot töltött Kazincbarcikán a Kazinczy Ferenc Tagiskolában Joanne Morgan
tanárnő, aki Angilából érkezett városunkba. Mivel az iskola részt vett egy
tehetségkutató pályázaton, így a külföldi pedagógus ezáltal került Magyarországra. A
tehetséggondozó program lehetőséget adott továbbá 18 tanulónak a projektben való
részvételre, mely a „Fordítás – ferdítés” nevet kapta.

Fotók: Kovács Loretta - fotón Joanne Morgan angol pedagógus
A program három részből állt.
Az elsőben a magyar irodalom, a másodikban angol irodalom, a harmadikban az elkészült
munkák illusztrálása volt a cél, mindez informatikával fűszerezve. Az iskola diákjai célul
tűzték ki egy angol nyelvű kisfilm létrehozását is, árulta el Pálné Szendi Nóra, az iskola
pedagógusa, aki a külföldi tanárnő tolmácsa is volt egyben.

Fotón: Pálné Szendi Nóra, a Kazinczy Ferenc Tagiskola pedagógusa
Joanne tanárnő, aki hazájában angol nyelvtant és művészetet tanító pedagógus, tapasztalata és
tudása által segítette a hazai pályázat szakaszait. Joanne szívesen vett részt a Kazinczy

Tagiskola angol és rajz óráin. Művészként több alkotását is magával hozta, így
megcsodálhattuk az általa készített porcelán teáskannát és több rajzát is.

A tanárnő, külföldöm már elismert művésznek számít, állandó kiállítása van, több
divatháznak is tervez, rajzol és fest. Tehetségét mi is megcsodálhattuk, hiszen az iskola
aulájában több diákkal közösen készítettek egy hatalmas, igencsak izgalmas, egyedi stílusú,
színes festményt.

Joanne kérdésünkre elárulta, nagyon örül, hogy hazánkban lehet, és a világ eme tájáról is
tapasztalatot szerezhet. Igaz, a világ harmincöt országát megjárta, de mindig is nyitott volt a
másra az újra. Gyermekként Amerikában nőtt fel, hozzászokott a nagyvárosokhoz, ezért azt
tapasztalta, hogy a nagyvárosok „szíve” nem tapasztalható az utazók számára.
Kazincbarcikára, mint kisvárosra úgy gondolt, talán megláthatja milyenek az „igazi” emberek.
Boldog, hogy meleg fogadtatásban részesült.

Kérdésükre, hogy milyen különbségeket tapasztalt hazája és magyar iskolák között a
biztonság kérdésében látta. Elmondta, a külföldi iskolákban sajnos már fémdetektoron át
mehetnek be a tanulók az intézménybe a sorozatos fegyveres lövöldözés miatt.

A második helyen a tanulók és pedagógusok szabad öltözködési szokását említette, hiszen
Angliában a diákok egyenruhát viselnek. Minden iskolának meg van a maga jellegzetessége,
és a pedagógusok nem viselhetnek farmert.
Harmadik helyen a magyar iskolák tágas tereit említette, elmondása alapján az angol iskolák
építészetileg helyhiánnyal küzdenek. Egy tágasabb tér, ami délelőtt tornaterem volt, délben
már ebédlő. Mivel Joanne művész lélek, ezért a projekten kívül szabadidejében megnézte
Kolorcity óriás házfalfestményeit, ellátogatott a Mezey Művészeti Központba, sétált a téli,
ünnepi fényben kivilágított főutcán és Aggtelekre is ellátogatott. Izgalmas három napot töltött
városunkban, és ha lesz lehetősége, mindenképp ellátogat újra Kazincbarcikára.
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