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1. A tanulmányút általános értékelése 

Kérjük, mutassa be és értékelje a tanulmányút szakmai munkáját tartalmi és szervezési 

szempontból egyaránt. Vegyen figyelembe minden olyan elemet, mely segítette, vagy 

esetleg hátráltatta az együttműködést. A szakmai munka ismertetésénél térjen ki a 

következő pontokra.  

1.1. Szakmai egyeztetések a tanulmányutat megelőző időszakban a szervezővel. Hogyan 
készült fel a tanulmányútra? 
1.2. A program általános értékelése szakmai és szervezési szempontból egyaránt 
1.3. A meglátogatott intézmények bemutatása. Mennyiben szolgálták a program szakmai 
céljainak teljesülését? 
 

1. A szakmai tanulmányút szervezésében a pályázó intézmény már a pályázat 

benyújtásakor bevont. Az iskola stratégiai és operatív terveit, az azokban szereplő 

célkitűzéseket szem előtt tartva készítettük el a pályázatot. A pályázat elkészítésekor 

a szervező kolléganő egyeztetett az iskolavezetéssel, tekintetbe vette az intézmény 

azon célkitűzését, hogy szeretnénk külföldi partneriskolai kapcsolatainkat megújítani 

és bővíteni. Ehhez fontosnak tartottuk a bevont munkatársak idegen nyelvi 

kompetenciájának fejlesztését- köztük az enyém is. Ennek megfelelően szervezte 

részünkre a tanulmányutat a kolléganő. 

Felmérte az igényeim, tájékozódott a pályázat szempontjából releváns céljaimról, és 

igyekezett a számomra legoptimálisabb feltételeket biztosítani azok eléréséhez. A 

tanfolyam kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan anyanyelvi környezetben 

működő nyelviskolát találjunk, amely felnőttekkel foglalkozik, különböző szinteken 

biztosítja a kurzust, és minél több lehetőséget ad az élő nyelv gyakorlására. A küldő 

intézmény (Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola) számomra heti két 

alkalommal biztosított angol nyelvi kurzust a kiutazást megelőző 10 hónapban, és a 

tanfolyamhoz szükséges taneszközöket kölcsönzés útján a rendelkezésemre 

bocsátotta. Ez a tanfolyam az én szempontomból hozzájárult az évekkel korábban 

szerzett angol nyelvi tudásom felfrissítéséhez, bővítéséhez, így jó felkészítést adott a 

kinti tartózkodáshoz. 



A tanfolyam kiválasztása után a nyelviskola is felvette velem a kapcsolatot. Időben 

kaptam tájékoztatást a napi beosztásról, a fogadó családról. A fogadó családdal is 

tudtam egyeztetni már a kiutazás előtt. A nyelviskola a szerződés megkötése után 

megnyitotta számomra az online felületét, amelyen szintfelmérőt írtam, és 

gyakorlásra illetve felkészülésre is alkalmas volt. Hasznosnak találtam a gyakorló 

felületet, mert az angol nyelvű utasítások megismerése jól előkészítette azt, hogy a 

tanórai utasításokat is könnyebben megértsem. Különösen hasznosnak találtam azt 

a linket, amelyet a küldő intézmény szervezője (Csiszár Katalin) juttatott el hozzám. 

Ezen egy Margate–ről szóló angol nyelvű kisfilm volt, amely a helyszín megismerését 

és az angol szövegértés fejlesztését egyaránt elősegítette. Ezen túl tájékozódhattam 

a helyszínről és környékéről, a nyelviskola által kínált különféle szolgáltatásokról is.  

2. A programot szakmai és szervezési szempontból is kiválóra értékelem. A kinti 

tartózkodás teljes időtartama alatt nagyon intenzív tevékenység folyt. Naponta 4-6 

órán angol nyelven folyt az oktatás mindenféle anyanyelvi segítség nélkül, ennek 

köszönhetően nagyon sokat tanultam, fejlődött az idegen nyelvi tudásom. A heti 2x2 

óra zárt csoportban zajló foglalkozás pedig intézményünk dolgozóinak lehetőséget 

adott arra, hogy minket érdeklő témákat megvitathassunk angol nyelven, így a 

szakmai szókincsből is ízelítőt kaptunk. A közös munkában tanulópárok alakultak ki, 

amelyek az itthoni további nyelvtanulás során is segíteni tudják egymást. 

Az is hozzájárult a tanfolyam eredményességéhez, hogy otthoni feladatokat is 

rendszeresen kaptunk, ez alkalmat adott az új ismeretek elmélyítésére, és ennek 

köszönhetően még több időt fordítottunk a nyelvvel való foglalkozásra. Mivel a napi 

rutinfeladatokat önállóan bonyolítottuk a fogadó családok közreműködésével, ez 

nagyban hozzájárult idegen nyelvi kompetenciáim fejlődéséhez. 

A nyelvi kurzus sok tapasztalatot nyújtott, lehetőséget adott más országokból érkező 

hallgatókkal (köztük sok pedagógussal) megismerkednem.  

A kontaktórákon túl országismereti programokat szerveztek részünkre, ami 

számomra azért is nagyon hasznos, mert az azokon készített fotókat 

történelemóráimon fel tudom majd használni. Több olyan helyszínt látogattunk meg, 

amely nemcsak az angol történelemben, hanem az egyetemes történelemben is 

kiemelt szerepet kap, így az itt készült felvételek, a szerzett személyes 

tapasztalataim nagyon hasznosak. Sok ismeretet kaptam az anglikán egyházról és 

vallásról, ez egyházi fenntartású intézmény tanáraként különösen fontos számomra. 

A történelemhez kapcsolódóan az egyháztörténetnek fontos szerepe van a napi 



munkámban, így fontos nekem a most megszerzett tudás, azok a fényképek, 

amelyekből majd szemléltető anyagokat tudok készíteni. 

3. A fogadó intézmény (Margate, Language Centre Ltd.) teljes mértékben kihasználta 

a program szakmai céljának teljesülését, minden egyes foglalkozáson központi 

szerepet kapott az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. Az előzetes 

tájékoztatásnak megfelelően felmérték az angol nyelvi tudásom, és ennek 

megfelelően differenciált csoportba soroltak, majd a 2. héttől eggyel magasabb 

csoportba kerültem át, mert az első hét értékelése után a nyelviskola 

oktatásszervezőjével úgy láttuk, hogy képes vagyok gyorsabb haladásra. A 

tanfolyam befejezésekor hasznos tanácsokkal láttak el, hogy önképzéssel is tudjak a 

továbbiakban fejlődni. A nyelviskola 3 hónapig biztosítja még az online felület 

használatát, amely nyelvtani feladatsorokat, szókincsbővítést, hallgatási 

gyakorlatokat tartalmaz. A foglalkozások során arra is szakítottak időt, hogy 

személyesen elbeszélgessenek velem a magyar oktatási rendszer sajátosságairól, 

illetve bemutatták az angliai oktatási rendszert.  

 

2. A program eredményei 

Kérjük, hogy adjon átfogó képet a tanulmányút eredményeiről az alábbiak szerint.  
2.1. Milyen új ismereteket szerzett az adott szakmai területen?  
2.2. Sikerült-e bármilyen jó gyakorlatot azonosítani? Ha igen, röviden ismertesse. 
2.3. Fejlődtek-e a tanulmányút eredményeképpen az Ön szakmai, esetleg személyes 
kompetenciái?  

1.A tanulmányút célja részemre az volt, hogy fejlődjön az angol nyelvű kommunikációs 

készségem, és ezáltal az elkövetkező időszakban aktívabb szerepet tudjak vállalni a küldő 

iskola partneriskolai programjaiban. Ezt a célt sikerült elérni, a tanfolyam zárásakor már 

sokkal jobban megértettem a tantermi folyamatokban elhangzó kommunikációt, és magam 

is bátrabban tudtam megnyilatkozni. 

Elsősorban az élő beszéd megértésében sikerült fejlődnöm, és abban, hogy saját 

gondolataimat el tudjam mondani. A program számomra saját nyelvi kompetenciáim 

hiányosságait is megvilágította, egyértelművé vált számomra, hogy a jövőben még nagyon 

sokat kell tennem azért, hogy szakmai beszélgetést tudjak folytatni a jövőben hozzánk 

érkezőkkel. Jelenleg a hétköznapi beszéd megértésében tudtam előre lépni, de még ezen 

a téren is sok a hiányosságom. 

A tanfolyamon bővült a szókincsem, a beszédkészségem; javult a kiejtésem, a 

szótárhasználatom; új nyelvtani ismereteket és témákat ismertem meg. 



2. Pedagógusként több módszertani ötletet is láttam, amit fel tudok használni saját 

óráimon, illetve akár a hozzánk érkező testvériskolák diákjainak szabadidős programjainak 

megszervezésekor. A nyelvtanfolyam óráin több jó gyakorlatot is láttam arra, hogy miként 

lehet különböző nemzetiségű diákokat kooperatív módszerekkel foglalkoztatni.  Például 

nagyon eredményesnek találtam azt a feladatot, amikor a csoportban meg kellett keresni 

azokat a tagokat, akik a megadott kritériumoknak megfelelnek. Így kénytelenek voltunk a 

csoport minden tagjával interakcióba lépni. Szintén jó módszertani megoldásnak találtam, 

amikor a zártcsoportnak tartott órán recepteket kellett megérteni, majd a hozzávalókat a 

többi csoporttól megszerezni. Ezt a módszert a testvériskolai kapcsolatokban változtatás 

nélkül fel lehet használni, így a tanulók megismerhetik egymás nemzeti konyhájának 

jellemzőit. Saját óráimra is tudom ezt az eljárást adaptálni, ebben az esetben a recepteket 

egy-egy uralkodóra cserélem, a hozzávalókat pedig jellemző fogalmakra vagy évszámokra, 

helyszínekre. 

3. A tanulmányút során a szakmai kompetenciáim, elsősorban a kommunikáció és 

együttműködés területén fejlődtek, de módszertani ötleteket is gyűjtöttem. A 

tapasztalatoknak köszönhetően toleránsabbá váltam, és a jövőben a diákjaim toleranciára 

neveléséhez is kaptam újabb inspirációkat. Ez azért is fontos számomra, mert ezt a 

területet eddig is kiemelten kezeltem, publikáltam is ebben a témában. A nyelvtanfolyam 

óráin más nemzetiségű diákokkal voltam az órákon, így megtapasztalhattam, miként kell 

ezt a sokszínűséget a tantermi folyamatokban kezelni. 

 

3. Utómunka 

Az alábbiakban a disszeminációra, a valorizációra és az esetleges további szakmai 
együttműködésekre vonatkozó terveit mutathatja be.  
3.1. Milyen formában és mely célcsoport(ok)nak tervezi átadni a tanulmányút tapasztalatait? 
3.2. Vannak-e olyan tapasztalatok, melyek közvetlenül vagy adaptálva beépíthetők az Ön, vagy az 
Ön intézményének szakmai gyakorlatába? 
3.3. Mely résztvevőkkel alakított ki közelebbi szakmai kapcsolatot? Milyen területen és milyen 
formában kínálkozik lehetőség további szakmai együttműködésre személyes, vagy intézményi 
szinten? Milyen konkrét lépésekben sikerült megállapodniuk? Megfogalmazódott-e esetleg 
valamilyen együttműködés terve az Egész életen át tartó tanulás programjában (Szakértői 
tanulmányutak, Comenius, Többoldalú együttműködések stb.)?  
3.4. Mennyiben volt összhangban a tanulmányút előzetes várakozásaival? 

 

1. A tanulmányút tapasztalatait szeretném megismertetni azokkal a kollégáimmal, akik 

most nem vettek részt a pályázati programban. Úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően 

egy esetleges következő pályázatba ők is szívesen bekapcsolódnak. A tanévnyitó 



értekezleten vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tervezünk a programban résztvevő 

kollégáimmal közösen, és a szakmai – módszertani tapasztalatokat is átadjuk majd a 

munkaközösségi foglalkozásokon tantárgy specifikusan. 

Tervezem, hogy diákjaimnak is beszámolok a tanulmányútról, egyrészt a történelmi 

helyszínek bemutatásával, másrészt magáról a nyelvtanfolyamról is. Úgy gondolom, hogy 

egy érdekes tanári beszámoló segítheti a tanulási motivációjuk növelését az idegen nyelv 

területén - és talán történelemből is-, másrészt az intézményi csereprogramokba való 

részvételt is elősegítheti.  

A településünkön megjelenő helyi újságban cikket szeretnénk megjelentetni a programban 

résztvevőkkel közösen, ezáltal a lakosság figyelmét ráirányítjuk az Erasmus programokban 

rejlő lehetőségekre. 

 

2. A beépíthető tapasztalatokról részben már az előzőekben is írtam, de szeretném ennél a 

pontnál is kiemelni, hogy számos beépíthető gyakorlatot láttam, mind saját munkámra, 

mind az intézményre vonatkoztatva. Saját munkámban két területen biztosan beépítem a 

látottakat: 

 tanítási óráimon a látott módszereket és szemléltetésre a készített történelmi témájú 

képeket fogom felhasználni, 

 igazgatóhelyettesként a cserekapcsolatok szervezésében és lebonyolításában 

alkalmazom a szabadidős programokon szerzett ötleteket és a szervezési 

eljárásokat. 

Intézményi szinten az angol nyelvi kompetenciám szeretném kamatoztatni, elsősorban a 

személyes beszélgetésekben lesz erre mód a partneriskolák képviselőivel. Tanítási 

óráimon már eddig is alkalmaztam olyan feladatokat, amelyekben az idegen nyelvet tanuló 

diákok szövegértését fejlesztettem (II. világháborúhoz kapcsolódó egyszerűbb történelmi 

témájú kisregényeket olvastattam a diákokkal), most újabb szövegeket gyűjtöttem, 

amelyek hasonló céllal felhasználhatóak. (Pl. Leeds Castle leírása, Rochester várának 

tájékoztató táblái a vár egyes helyiségeiről stb.) 

3. A program során elsősorban a Cseh Köztársaságból érkezett pedagógusokkal sikerült 

megismerkednem, mivel ők voltak még jelentősebb számban pedagógusok a 

nyelvtanfolyamon. Ezen túl a nyelvtanárokkal, a nyelviskola vezetőivel, valamint 

egyetemista diákokkal kerültem kapcsolatba. A hallgatók között olasz, francia, török és 

szaudi diákok voltak. 



A cseh pedagógusoknak javasoltuk, hogy építsünk ki partneriskolai kapcsolatot, de vezetői 

beleegyezés nélkül nem nyilatkoztak, de nem is zárkóztak ettől el. Elérhetőségeinket 

kölcsönösen megadtuk egymásnak, így várom a pozitív visszajelzésüket a mi 

kezdeményezésünkre. Az egyetemistahallgatók esetében a közösségi szolgálat területén 

látnék együttműködési lehetőséget, de egyelőre még konkrét megállapodást nem sikerült 

kötni velük.  

4. A tanulmányút előzetes várakozásaimnak megfelelő eredménnyel zárult, ugyanakkor azt 

is láttam, hogy az igazán jó angol nyelvi beszédkészség megszerzéséhez sokkal hosszabb 

időre lenne szükségem. Olyan szempontból nagyon hasznos volt ez a megszerzett 

tapasztalat, hogy motivál a további nyelvtanulásra, és újabb hasonló lehetőségek 

felkutatására. Történelemből már eddig is lett volna lehetőségem nemzetközi kurzusokon 

való részvételre, és néhányon (ahol tolmácsot is biztosítottak) részt is vettem, de ha 

sikerülne még fejleszteni az angol nyelvi tudásom, akkor az újabb lehetőségeket nyitna 

meg számomra. 

 

 

4. Javaslatok 

Kérjük, írja le észrevételeit, javaslatait azzal kapcsolatban, hogy az alábbi szereplők mit tehetnek a 
program minőségének, eredményességének javítása érdekében.  
4.1. Tanulmányút szervezője 
4.2. Nemzeti Iroda 
 

1. A tanulmányút szervezője nagy tapasztalattal rendelkezik az Erasmus és Comenius 

program területén, többször vett részt az elmúlt években szakértői tanulmányúton, valamint 

rendszeresen szervez diákjainak célnyelvi országba nyári programokat nyelvgyakorlás 

céljából. Korábban szerzett tudását a mostani program szervezése során kamatoztatta. 

Előrelátó volt az utazás és a program megszervezésében, ügyesen tárgyalt a fogadó 

intézménnyel, így a tanfolyami programba gazdagító elemeket is szervezett. Különösen 

hasznosnak ítélem meg a heti két alkalommal tartott zártcsoport órákat, hiszen ezek a 

szervezeti kultúránkra, a szakmai együttműködésünkre is hatással lesznek, várhatóan javul 

a munkahelyi klíma. Tekintettel volt a csoport összetételére, az országismereti 

programokat úgy állította össze részünkre, hogy mindenki találjon a szaktárgyának 

megfelelő programot: városnézés során történelmi emlékhelyek felkeresése, múzeumi 

programok széles skálája, természeti jelenségek és képződmények helyszíni 

megfigyelése. Ügyelt arra is, hogy a fogadó családokkal minél több időt töltsünk együtt, és 



így alkalom nyíljon a beszéd gyakorlására. A program ideje alatt olyan, az életvitellel 

kapcsolatos megoldásokat iktatott be, amelyek a résztvevők sokféle kompetenciáját 

fejlesztette: önálló utazás helyi tömegközlekedéssel, vásárlás, étkezés megszervezése, 

kommunikáció gyakorlása hétköznapi helyzetekben. stb. 

Számára csak azt a javaslatot tudom adni, hogy minél többször kamatoztassa ezt a 

szervezőkészséget intézménye és kollégái javára a jövőben is. 

A Nemzeti Irodával kevésbé volt szoros a kapcsolatom, mint a küldő intézmény 

szervezőjével. Ugyanakkor minden szükséges információt megkaptam a pályázattal 

kapcsolatban. Rendszeresen kapom a Tempus hírlevelét is, azokból is sok információt 

szereztem erről a konkrét pályázatról is.  

Az eredményesség érdekében legfeljebb annyi javaslatot tudok tenni, hogy szerencsésnek 

találnám, ha egy-egy pedagógus a jövőben többször is részt vehetne nyelvi tanfolyamon. 

Remélhetőleg kerülnek kiírásra olyan új pályázatok, amelyek ennek megfelelő feltételét 

biztosítják. 

 

 


