
Erasmus+ beszámoló  

Margate, Egyesült Királyság  

2015. július 10-július 25. 

Készítette: Udvarhelyi Attila 

 

Az Erasmus pályázat megírását, mint intézményvezető ellenőriztem, felügyeltem. A projekt 

szervezőjével, aki egyben a pályázatot is írta, elsősorban a pályázathoz kapcsolódó 

költségvetési és a programban résztvevő személyi kérdésekben – hány fő vehet részt a 

programban, jelentkezés módja, jelentkezés feltétele –, s egyes programrészletekben 

egyeztettünk. A program tartalmi részét, mint nyelvi munkaközösség-vezető, alapvetően 

önállóan dolgozta ki. 

Nagy örömünkre a pályázatot megnyertük, s elkezdődhetett a tartalmi rész megvalósítása, 

mely révén nagy lehetőséget kaptunk arra, hogy az angol nyelvi kompetencia fejlesztésével 

erősítsük iskolánk humán erőforrását. 

A pályázati program megvalósító tagjaként 10 hónapon keresztül heti 2 órában angol nyelvi 

előkészítő tanfolyamon vettem részt. Bár rendelkeztem már némi angol nyelvi 

előképzettséggel, számomra is szükséges volt az ismeretek felelevenítése. A rám váró, 

anyanyelvi környezetben zajló két hetes angol nyelvi kurzuson való eredményes részvétel 

érdekében igyekeztem minél jobban felkészülni, s aktívan részt venni az előkészítő feladatok 

elvégzésében, mely több területre is kiterjedt. Az utazáshoz kapcsolódóan a nyelvi ismeretek 

megújítása, fejlesztése mellett fontos szerepet kapott az Angliához kötődő információk 

gyűjtése, rendszerezése – ország ismeret (földrajzi, történelmi), kulturális különbségek, 

szokások, tradíciók, hasznos tudnivalók -, melyekkel külön alkalmak során foglalkoztunk 

csoportosan a projekt vezetőjének irányításával. Hasonlóan külön felkészítést kaptam a 

csoporttal együtt a projekt vezetőjétől az utazás gyakorlati tudnivalóiról, mely révén a 

számomra is kevésbé ismert repülőtéri és angliai tömegközlekedés szabályairól, rendszeréről 

sikerült előzetesen tájékozódni, s felkészülhettem a minél probléma mentesebb utazásra. 

Kettős szerepemből adódóan a pályázati program, ezen belül a tanulmányút előkészítésében, 

megvalósításában természetesen nemcsak mint résztvevő pedagógus, hanem mint 

intézményvezető is közreműködtem. A projektvezető szakmai munkáját, a feladatok 

elvégzését, elvégeztetését, a szervezési teendőket igazgatói irányítással, a feltételek 



biztosításával, a dokumentumok (megrendelők, hivatalos iratok) kontrollálásával segítettem. 

A tartalmas és érdekes pályázati program, a külföldi utazás alapvetően meghatározta a 

résztvevők pozitív hozzáállását, motiváltságát, s talán a megfelelő munkahelyi kapcsolatok 

mellett ez is hozzájárult a projektvezető és a programban résztvevők közötti konstruktív 

együttműködéshez, a konfliktusmentes felkészüléshez, s a tanulmányút nagyon sikeres 

lebonyolításához. Igazgatóként jó volt látni, tapasztalni, hogy mindenki tudja a feladatát, 

készségesen ellátja a rábízott feladatot, s tudása legjavát nyújtja a program megvalósításában. 

A kiválasztott angliai nyelviskola Margate-ban nagyon jól hozzájárult a pályázati program 

célkitűzéseinek az eléréséhez. Az oktatás módszere, a több szintű nyelvi kurzusok, a 

környezet, a különböző szervezett programok, kirándulások, a családi szálláshelyek, a 

nemzetköziség – cseh, francia, koreai, német, olasz, spanyol emberekkel való találkozás, 

együttműködés, együtt tanulás - mind-mind az elvárásnak, az elképzelésnek megfelelően 

segítették az angol nyelvi kompetencia fejlesztését, fejlődését. Sőt! Ezen túlmenően olyan 

tapasztalatokat, ismereteket szerezhettem más országok szakmai és gyakorlati életéről, 

gondolkodás világáról, kultúrájáról, melyek egyrészt a személyiségemet gazdagítják, másrészt 

a vezetői munkámban is hasznosíthatók. Személy szerint nagyon hasznosnak és 

eredményesnek ítélem meg a Margate-ban eltöltött napokat, a nyelvtanfolyamot, a 

módszertani elemeket, az oktatás színvonalát, a kiegészítő programokat, a kirándulásokat, 

amelyhez szívélyes vendéglátás, emberszeretet, nagyfokú nyitottság és segítőkészség párosult. 

A nyelviskola igyekezett a csoportunk tagjainak minden kérését teljesíteni, ha valaki úgy 

érezte, hogy tudásánál magasabb szintű kurzusba került, akkor saját kérésére másik kurzusban 

folytathatta a tanulmányait. Bár az elején nekem is nehéznek tűnt a bekapcsolódás a nyelvi 

kurzusba, de három nap elteltével sikerült felvenni a tanulás ritmusát. Maga az a kényszerítő 

körülmény, hogy magyarként egyedül tanultam a nyelvi csoportban, nagyban segítette az 

angol nyelven történő beszélgetés – hallás, megértés, szövegértés – fejlődését. Külön élményt 

és nyelvi megerősítést jelentett számomra az is, hogy egy angol családnál kaptam 

elszállásolást. A szállást és ellátást biztosító házigazda is külön szorgalmazta a közös 

együttlétek során – a szolgáltatásból és a napi programból adódóan általában reggeli és 

vacsora közben -, hogy minél többször angolul beszélgessünk, kommunikáljunk egymással. 

Ezek a kötetlen beszélgetések nagyon jól kiegészítették a mindennapi angol tanulásomat, 

valamint közvetlenül segítették, hogy minél jobban megismerhessem az angol emberek 

gondolkodását, kultúráját, szokásait, életvitelét. A házigazda és felesége igyekezett 

mindenben hozzájárulni ahhoz, hogy minél komfortosabban, s minél tartalmasabban töltsem a 



két hetet városukban. Csak megerősíteni, s ajánlani tudom, hogy milyen hasznos a családi 

elszállásolás, mely olyan beszélgetési szituációkat teremt – pl. étkezési szokások -, melyek 

nyelvi órán kevésbé gyakorolhatók. Természetesen az egész angol nyelvi környezet – utazás, 

informálódás buszon, étkezés angol étteremben, vásárlás angol áruházban, utca emberének 

megszólítása, angliai idegenforgalmi helyek megtekintése – is nagyban erősítette az angol 

nyelvi megszólalás, megértés, a gyakorlati életben hasznosítható kommunikáció alap szintű 

elsajátítását. Már a kurzus második felében nem okozott problémát az általános témákról való 

beszélgetés angolul akár a nyelviskolában tanuló más nemzetiségű fiatalokkal, akár a helyi 

lakosokkal. A két hét alatt a nyelvi órák mellett tudatosan próbáltam keresni az alkalmakat, 

hogy minél többször beszélhessek angolul, s úgy vélem, így lehetett igazán eredményes a 

pályázat által biztosított nyelvi tanulmányút. 

Úgy érzem, hogy a két hét elteltével az angol nyelvi tudásom, az angol nyelvi kompetenciám 

egyértelműen fejlődött. A látogatott órákon olyan módszertani elemekkel találkoztam, 

melyeket saját munkám során is tudok alkalmazni, illetve ajánlani tudom a kollégáimnak. A 

több különböző országból érkező emberekkel való együtt tanulás, az együtt eltöltött közös 

programok azon túl, hogy az angol nyelv mint közös kommunikációs nyelv megerősítését 

szolgálták, egyben a kapcsolatrendszerem nagyfokú bővítését eredményezte, melyeken 

keresztül egy későbbi külföldi projekt megvalósítása is könnyebbé válhat. Ezzel együtt sokat 

alakult a gondolkodásmódom is, hisz olyan társadalmi, emberi, nevelési ismeretekre, 

tapasztalatokra tehettem szert, melyek újszerűségükkel, ésszerű gyakorlatiasságukkal hatottak 

rám. Nagyon megfogott, megérintett, s elgondolkodtatott a helyi lakosok gondolkodásmódja, 

életvitele, életfelfogása, szellemisége, munkafelfogása, szemlélete. Megerősítette bennem, 

hogy bár a világ más részén is élünk az alap erkölcsök, az emberi tisztesség, a humánum 

egyformán fontosak, de azért az életünket szervezhetjük egészen másképp is, a sorsunkat 

meghatározó tényezőket más módon is hangsúlyozhatjuk. A megismert külföldi embereken 

keresztül átélt tapasztalatok, a nagyfokú nyitottság a világ felé, a másképp gondolkodás 

elfogadása, tolerálása a nevelési szemléletmódom változását is szolgálják, amelyek beépülve 

a mindennapi gyakorlatba alakítják mind a munkatársakkal való kapcsolataimat. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a megszerzett ismeretek, a megélt élmények ne kerüljenek a 

feledés homályába, s hogy minél több fórumon propagáljam a külföldi szakmai, tanulmányi 

utak jelentőségét. 

Az angol nyelvi képzésemet autodidakta és szervezett formában is folytatni kívánom. Ehhez 

maga a margate-i nyelviskola is segítséget ad azzal, hogy oktató anyagait online módon 



használhatom, s hírlevelet is folyamatosan kapok tőlük. Úgy gondolom, hogy konstruktív 

kapcsolatot sikerült kialakítanom a nyelvi iskola vezetőségével, bármikor kereshetem őket, 

kérhetem a segítségüket. Köszönhetően a megszerzett baráti ismeretségeknek – 

csoporttársakkal, házigazdákkal – a kapcsolattartáson keresztül (internet, facebook, stb.) is 

lehetőségem adódik az angol nyelv gyakorlására. Jövőbeni feladatom egy olyan külföldi 

partner iskolai kapcsolat kialakítása, ahol az angol nyelv a kommunikációs nyelv. Ehhez 

igyekszem felhasználni az angol nyelvi tudásomat, és a nyelvi kurzusnak is köszönhetően 

kibővült ismeretségi kört.  

Az angol nyelvi kurzusról szélesebb körnek az iskolánk honlapján, valamint a helyi városi 

televíziónak és újságnak adott interjún keresztül adok tájékoztatást. Beosztásom révén az 

evangélikus társintézmények körében országos értekezleteken, műhelymunkákon lesz 

lehetőségem beszámolni a pályázatról, s annak eredményéről, tapasztalatairól. Úgy gondolom, 

közös érdeke lehet a többi evangélikus iskolának is, hogy az idegen nyelvi kompetenciája 

minél jobb legyen tanulóiknak, tanáraiknak, s ehhez mutathatok jó gyakorlatot számukra. 

Ezzel együtt a szakmai együttműködés újabb alapjait is lerakhatjuk, mely keretében esetleges 

közös külföldi tanulmány utak megvalósítására is sor kerülhet. 

Összességében elmondhatom, hogy az angliai nyelvi kurzus felülmúlta várakozásaimat, 

nyelvi ismeretekből, beszédkészségből sokkal többet adott, mint arra számítottam. Ezekkel 

együtt olyan tapasztalatokhoz, világlátáshoz, emberi ismeretségekhez jutottam, melyekre 

szintén nem gondolhattam az utazás előtt. A külföldi nyelvtanfolyam a nyelvi kompetencia 

mellett nagyon jól szolgálta a különböző kompetenciáim, személyiségjegyeim megerősítését, 

fejlesztését mint pl. informatikai kompetencia, külföldi utazás szervezése, lebonyolítása, 

kapcsolatteremtési kompetencia, társas és munkakapcsolatok építése, tolerancia, nyitottság a 

különböző társadalmi és kulturális sokféleségre, önreflexiók, pedagógiai folyamatok 

értékelése, elemzése, tanulás támogatása, kommunikáció, szakmai együttműködés, 

problémamegoldás és elkötelezettség a szakmai fejlődésért. A két hetes nyelvi tanfolyam újra 

igazolta számomra, hogy tanulni bármikor lehet, és soha sem késő, az „élet hosszig tanulás” 

szlogenje működik. A megújulás igénye, s az elért megújulás eredménye az ami a 

munkámban motiválttá és sikeressé tehet. Biztos vagyok benne, hogy sokat gazdagodtam a 

megvalósított projekt alatt, s a mindennapos gyakorlatban hasznosíthatom mindazt a 

megszerzett tapasztalatot, tudást, melyet ezalatt szereztem! 
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