
Angliai diákélet 

 

Még mindig elevenen él bennem a nyári, Angliában eltöltött hat hét. Elhatároztam, hogy ebben 

a cikkben betekintést próbálok nyújtani nektek az angliai kollégiumokról és az ottani 

diákéletről. 
 

Angliában a kisgyerekek már 4-5 éves korukban elkezdik az iskolát, ami nagyon hasonlít a mi 

óvodánkhoz. Nem nehéz az alsósok táskája, mert nem azzal járnak iskolába. Nincs nekik olyan 

és annyira nehéz, mint nekünk volt egykoron. Házi feladat is ritkán van, s az is csak valamilyen 

kreatív feladat lehet. Kis lépésekben haladnak, és kis teszteket írnak. 

11 éves kor után aztán választani kell, hogy ki milyen iskolatípusban folytatja a tanulmányait. 

A legtöbben College-be mennek. Körzetekre vannak osztva az iskolák és a kollégiumok, és 

amelyik körzetben élnek, abban kell iskolát választaniuk.  

16-18 éves korig a diákok sixthform college-be járnak, ami a középiskola utolsó éve. Itt 

többségében olyan diákok vannak, akik már tudják, hogy melyik egyetemre szeretnének menni. 

Maguknak vehetnek fel órákat, például franciát, spanyolt, számítástechnikát, médiát, de a tánc 

és az üzleti tanulmányok közül is választhatnak. Náluk nem érettségi van, hanem GCSE 

(General Certificate of Secondary Education).  
 

A diákok közül többen a távolság miatt College-ben laknak, 

ami nagyon hasonló a magyar kollégiumokhoz. A diákoknak 

kötelező egyenruhában megjelenni az iskolában. Most 

felmerülhet bennetek az a kérdés, hogy ők szeretik-e ezt. 

Mivel ők már négyéves koruktól kezdve hordanak 

uniformist, nekik ez teljesen normális, megszokott és 

elfogadott. Ezeket mindig a szülők vásárolják, és ez a szett a 

következőket tartalmazza: 3 ing, 1 nyakkendő, 1 fekete 

nadrág, 1 pár fekete cipő, 1 zakó, 1 pulóver. Persze mindezt a fiúk hordják. A ruhadarabok 

különböző színe és a rajta látható iskolai logó jelzi, hogy viselője melyik iskola tanulója.  
 

A College-ben is úgy indul a nap, mint nálunk. Miután felöltöztek a diákok, elmennek reggelizni. 

Rengeteg tejet, tojást, zöldséget, gyümölcsöt, sajtot és pékárut kapnak. Ezután kezdődik az iskola 8:30-

kor. De amíg mi buszozunk vagy gyalogolunk az iskoláig, a legtöbb helyen ők csak átmennek a parkon 

a másik épületig. Tanítás után ők is ebédelnek, és ők is havonta befizetik a térítési díjat. A tanítás délután 

négy órakor ér véget, ezután a legtöbben sportolnak: foci, tenisz, kosárlabda. Használatba kerülnek a 

számítógépek, a konditerem és a könyvtár is. Ott is vannak szakkörök, amikre nem kötelező jelentkezni. 
 

A legfontosabb majdnem kimaradt: a fiú- és a lánykollégiumok a legtöbb esetben külön 

épületben vannak. Léteznek csak fiúiskolák is, ahogyan lányiskolák is. 
 

Az angliai iskolai tanév közel 40 hétből áll. Az őszi szakasz (15 hét) szeptember elejétől december 

közepéig tart. Ezután két hét karácsonyi szünet következik. 

A tavaszi szakasz 12-13 hétből áll, vagyis január elejétől április elejéig, de van benne egy hét szünet is. 

Ezután még két hét húsvéti szünet is jár a megfáradt diákoknak. 

A nyári szakasz 12 hétig tart, tehát április közepétől július közepéig. Ebben mi vagyunk a 

szerencsésebbek, mert nekünk közel 1 hónappal előbb fejeződik be az oktatás. 

Tudom, hogy nem teljes ez a kép, de majd a következő cikkemben folytatom. 
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