
 
 

Londonba úgy indultam ki, hogy felkészültem rá, hogy egy nagyszerű időszakot fogok ott 
eltölteni és ezzel a lehetőséggel nem csak a tanulmányaim, hanem a személyiségem is 
gazdagodni fog. Ehhez képest ez az élmény minden várakozásomat felülmúlta.  
2008. 09.15 - 2009.12.19 között egy félévet töltöttem a St Mary’s College-ban.   
 
Az iskola számos tanszéke között csupán egy a teológia-vallásoktatás és már az első 
megbeszélésen kiderült, hogy teljesen más az oktatási rendszer is és a vallásokat tanító 
tanárok képzése is. Hiszen nem hitoktatóknak, hanem vallásoktatóknak képzik ki a tanulókat, 
ezért a 8 világvallás ismerete az egyik legfontosabb a tanulmányok között. London 
multikultúrális háttere pedig mindenben egy új nézőpontot ad az oktatás terén. St Mary-n 
nem csak a tanulók sokszínűsége volt megfigyelhető, hanem a tanároké is, és ez egy nyitott, 
egymás ’kincseire’ odafigyelő közösséget hozott létre. Így a diszkriminációnak jele sem volt 
és ugyan úgy meghívást kaptam a női rugby csapatba mint az iskolai énekkarba. 

 
 
Mivel szakmai gyakorlaton voltam, a tanulmányaimat egy koordinátor állította össze, aki 

kateketikára (2 évfolyamra is, „biztos, ami biztos” alapon ;-), valamint a  „Vallások a modern 
Angliában” című tárgyat vetette fel velem. Ezeken kívül ókori filozófiát, Újszövetség 
teológiáját  hallgattam, és csatlakoztam a Youth Ministry képzéséhez is. Az órák utáni tanári 
konzultációk természetes velejárói voltak a tanegység felvételének. Eleinte ettől 
megrémültem, hiszen úgy gondoltam igazán csak magyarul vagyok képes gondolataim 
mélységét kommunikálni, de már az első konzultáció kötetlen hangvétele meggyőzött arról, 
hogy ezt a lehetőséget nem hagyhatom ki, hiszen a tanárral együttgondolkodva, átvéve az ő 
lelkesedését is és szinte egy életre megszeretve a tárgyát hagyom el a termet. 



 
 

Ami a legnagyobb élményeim közé tartozott, az, amire Magyarországon nincsen lehetőség és 

amit könyvekből kellett megtanulnom, arra ott ott iskolai szervezés során egy szimpla hétfői 
napon gyakorlatot is szerezhettem. Ilyen volt például a buddhista szerzeteseknél tett 
látogatásunk, a zsidó és muszlim fiatalokkal folytatott beszélgetésünk, együtt imádkozásunk, 
az iszlám témában anglikán iskolában történő szikh kislányok közötti hittanóra tartása.  
Számos beszámoló és feladat miatt iskola után külön programként jutottam el Hillsong 

London-, Baptista-, Anglikán gyülekezethez, ahol kötetlen beszélgetésekre is lehetőségem 

volt  megismerkedhettem több kint élő, hívő magyarral is. Így az ott szerzett barátokkal 

Oxfordba, Cambridge-be és Manchesterbe is  eljutottam.  

 

 
 
 
Londont mindenkinek ajánlom, aki szeretne gyakorlati tapasztalatot szerezni egy 
multikultúrális városról, vagy szeretne mélyebben foglalkozni a világvallásokkal, hiszen ez 
ott környezeti sajátosság. Azoknak is ajánlom, akiket érdekelnek a különböző pedagógiai 
módszerek; annyira sokszínű didaktikai palettával lehet ott találkozni, amiket későbbiekben 
kamatoztathat a katolikus hittanoktatás terén is. 
 

Bátorság és nyitottság, a többit bízd Istenre ! 
 
 


