„Winchester Tale Project” 2017-18
Az angol mese-projekt keretében főiskolánk négy hallgatója, Bányász Anna, Füle
Angéla, Mácsai Fruzsina, és Favorido Sophie 2018. március 05-09. között az angol
partnerintézmény, a Winchester University vendége volt. A hallgatókkal Bethlenfalvyné dr.
Streitmann Ágnes tanárnő, Székely Andrea tanárnő, Reitingerné Zsóka és Pivók Attila tanár
úr utazott.
A Winchesterben töltött pár nap programja igen változatos volt. Kedden
bekapcsolódtunk a szerdára tervezett általános iskolai projekt-tevékenység előkészítésébe,
majd az angol hallgatók bemutatták nekünk az egyetemet. A könyvtár és a storage room igazi
élmény volt számunkra. Ezután a magyar oktatók és diákok bemutatókat tartottak az angol
diákok számára az őszi félévben végzett munkájukról: a Hamupipőke-mesetípus különböző
variánsaihoz kapcsolódó szövegelemző munkáról, az alkotó, művészeti tevékenységekről, és
a Karolina Katolikus Általános Iskolában végzett pedagógia munkáról. Délután az angol
hallgatókkal részt vettünk Jonathan Rooke, egyetemi oktató gyermekirodalom témakörben
tartott előadásán, mely a tündérmeséket állította középpontba. A délután második felében a
magyar diákok felfedezték Winchester városát, este pedig az angol hallgatók vacsorával
készültek a magyar diákok számára.
Szerdán résztvehettünk a St Lawrence Primary School második és harmadik osztályos
tanulóinak tartott délelőtti foglalkozásokban. A foglalkozáson a magyar és angol hallgatók
három csoportban dolgoztak együtt a gyerekekkel. A csoportokban különböző kultúrákból
érkezett Hamupipőke változatokat ismerhettek meg a gyerekek.

Miután kitalálták -

különböző reáliák segítségével (Mystery Boxes-activity) -, hogy melyik országból érkezhetett
a mese, meghallgatták azt. A mesehallgatás után a gyerekeknek sorrendbe kellett rakniuk a
mesében történteket képek és szövegrészek segítségével (Story String). A képekhez később
gondolatokat, és szöveget is hozzáadhattak a gyerekek, melyeket ők találtak ki. Befejezésként
az osztály megalkothatta a saját Hamupipőke meséjét. A tanítás befejeztével meglátogattuk
Jane Austen házát, illetve testvérének kastélyát.
A csütörtöki nap során ellátogattunk Oxfordba. Megnéztük a Christ Church College-t
is, ami a Harry Potter filmek egyik forgatási helyszíneként is ismert. Este a csodálatos
winchesteri katedrálisban meghallgattuk az esti áhítaton (Evensong) éneklő fiúkórust.

A magyar csoport tagjai sok hasznos tudással, tapasztalattal tértek haza Winchesterből,
a nagymúltú történelmi városból, Anglia egykori királyi székhelyéről, ahol az angol fogadófél
meleg vendégszeretetét élvezték.

