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1. A tanulmányút általános értékelése  

A tanulmányi út előkészítéseként 10 hónapon keresztül heti 2 alkalommal Csiszár Katalin 

(angol-matematika szakos kolléganő, pályázatíró, szervező, kapcsolattartó) tartott 

csoportunknak angol foglalkozásokat. A felkészülési időszak legfontosabb feladata 

természetesen a nyelvtanulás volt, annak minden részletére kiterjedően:  

− nyelvtani ismeretek elsajátítása, gyakorlása, alkalmazása,  

− szókincsbővítés,  

− szövegértés (írott és hallott szöveg alapján), 

− szituációs gyakorlatok (bemutatkozás, család, étkezés, hobbi, szórakozás, szabadidő, 

vásárlás, útbaigazítás, munkahely, lakóhely bemutatása, utazás, jövőbeli tervek stb.). 

− hallgatási feladatok, 

− kiejtés, helyesírás. 

Mindemellett Kati felkészített bennünket az utazással és kint tartózkodással kapcsolatos 

gyakorlati tudnivalókról, teendőkről: 

− utazás: légitársaság, reptéri helyszínek, események, repülőúttal kapcsolatos praktikus 

teendők, csomagolás, 

− utazás: helyi és távolsági közlekedés, 

− fizetőeszközök, fizetési lehetőségek, előnyei, hátrányai, 

− ország-ismeret, látnivalók, nevezetességek, 

− kulturális különbségek, vallás, 

− időjárás, éghajlat és az ennek megfelelő öltözködés, 

− étkezési szokások, jellegzetes ételek, italok, 

− vendégfogadó családdal történő kapcsolatfelvétel, majd a két hét alatti teendők (pl. 

mikor indulunk és érkezünk a nap folyamán, kirándulásokról tájékoztassuk őket stb.), 



− általános tudnivalók a nyelviskoláról: előzetes szintmérő a csoportba soroláshoz 

(írásbeli, szóbeli), napi- és hetirend, a nyelviskola által szervezett szabadidős 

tevékenységek, lehetőségek, 

− csoportunk által szervezett fakultatív programok megismerése. 

A tanulmányutat megelőző szervezési feladatokat (kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a 

nyelviskolával, a repülőút valamint a helyközi és helyi közlekedés megszervezése, a fakultatív 

programok összeállítása, szerződés) Kati közbenjárásával valósítottuk meg. 

A tökéletesen szervezett és megvalósított felkészülési időszakot követően kellett 

megoldanunk a nyelviskola által elküldött 2 nyelvtani tesztsort. Ennek lebonyolítása digitális 

úton történt és a végén visszaigazolást kaptunk a lehetséges csoportba sorolásunkról. Ezt az 

első tanítási napon egy elbeszélgetés követte, majd a tudásunknak megfelelő csoportban 

folytathattuk a 2 hetes munkát. A nyelviskola biztosított számunkra: 

− tankönyvet (de csak az ott tartózkodás idejére),  

− gyakorlási lehetőséget: 

o számítógép helyben történő használatát, 

o digitális anyagot, melyet a regisztráció után az elutazásunkat követően 3 

hónapig használhatunk, 

− a délelőtti órákat kiegészítendően heti 2 alkalommal délutáni foglalkozásokat, 

− hétköznapokon délutáni, ill. esti fakultatív programokat (a felsorolásban csak azok 

szerepelnek, melyeken részt vettem): 

o ismerkedési est asztalitenisz-bajnoksággal egybekötve, 

o városnézés, ismerkedés a helyi nevezetességekkel, lehetőségekkel, 

o „Barbecue-party” a tengerparton, 

o kirándulás vonattal Canterbury-be, 

− szombati napon: kirándulás vonattal Rochesterbe 

− szakmai, módszertani szempontból jól felkészült tanárokat, akikhez bármilyen 

kérdésünkkel, kérésünkkel bátran fordulhattunk. 

A csoportunk által szervezett program keretében London, Leeds, Canterbury, Brighton, 

Broadstairs és Ramsgate nevezetességeit kerestük fel. 

Úgy gondolom mindenféle szempontból nagyon hasznos program részese lehettem és számos 

kompetencia-területen jutottam előremutató, használható, gyakorlati tudáshoz. A legfontosabb 



cél, a nyelvtudásom, a kommunikációs készségem fejlesztése maximálisan megvalósult. 

(Bővebben a 2. pontban.) 

 

 

2. A program eredményei 

A saját szakterületemhez kapcsolódóan (biológia, kémia, természetismeret) természetesen 

szereztem új ismereteket, kibővítettem, megtapasztalhattam a tanultakat, ill. az általam 

tanítottakat.  Mindezek rögzítése (fénykép, videó) lehetővé teszi, hogy a tanításom során 

ezeket felhasználjam, bemutassam tanítványaimnak, ezzel is motiválva őket: 

− az óceáni éghajlat: 

o jellegzetességének megtapasztalása: hűvös nyár (míg itthon tombolt a hőség 

35-38 fokkal, ott 18-24 fok között mozgott a hőmérséklet), csapadék (bár a két 

hét alatt egy viszonylag szárazabb időszakot sikerült kifognunk), 

o a hazai, kontinentális éghajlattal történő összehasonlítása „testközelből”, 

− jellegzetes növény- és állatvilág: 

o az Északi-tenger „partra vetett” vagy „partra került” élőlényei, pl. puhatestűek, 

ízeltlábúak, moszatok (a szállásunk a környék legszebb tengerpart szakaszán 

volt – Botany Bay), 

o tengerparti madarak mindenhol (a városban is!), 

o Leeds Castle-ben az angolkert és a mediterrán kert jellegzetes növényeiben 

gyönyörködhettünk,  

− ár-apály jelenségének megfigyelése, figyelemmel kísérése a 2 hét folyamán, 

− a terület kőzeteinek vizsgálata, 

− utazáskor a különböző felhők megfigyelése, 

− környezetvédelem:  

o a klímaváltozás, a globális felmelegedés következménye, hogy az óceáni 

éghajlatra kevésbé jellemző hosszabb száraz időszaknak következtében a 

parkok zöld helyett szinte sárgák voltak, 

o szelektív hulladékgyűjtés - szemetelés, 

o tömegközlekedési eszközök kihasználtsága – forgalmi dugó, 

o a szennyvíz elvezetése a nagyobb városokban, 

− építkezési stílus, az építkezéshez felhasznált anyagok, 



− ország ismeret, kulturális különbségek megtapasztalása. 

A tanulmányút eredményeképpen a 2006-os európai parlamenti és tanácsi ajánlás szerinti 

kulcskompetenciák szinte minden területén lehetőségem nyílt meglévő ismereteim bővítésére. 

Az anyanyelvi kommunikációt fejlesztjük, amikor a tanultakat, a megtapasztaltakat, az 

élményeket átadjuk a diákok, kollégák, család számára; beszámolókat, publikációkat 

készítünk. 

Az idegen nyelvi kommunikáció elmélyítése azt hiszem, magáért beszél. A felkészülési 

időszakban Katival és a kollégákkal, a nyelvtanfolyamon a tanárokkal, a csoporttársakkal, a 

vendégfogadókkal, utazáskor, kiránduláskor, vásárláskor, étteremben a minket körülvevő 

emberekkel angolul kellett (!) beszélnünk. A szókincs, a nyelvtani ismeretek alkalmazása, a 

szövegértés, a mondatalkotás, a kiejtés gyakorlása itt már „élesben ment” és a 

mindennapjaink részévé váltak a valóságban zajló szituációs gyakorlatok. 

A természettudománnyal kapcsolatos kompetenciák kiaknázását fent bővebben kifejtettem. 

A digitális kompetenciánk fejlődésére is bőven nyílt alkalom: 

− a felkészüléskor és a tanfolyamon a digitális tábla és tananyagok használata, az 

internet adta lehetőségek kihasználása: 

o youtube: videofelvételek a nyelviskoláról, a meglátogatni kívánt városokról, 

nevezetességekről; filmrészlet bejátszása; zenék hallgatása, 

o google: információgyűjtés nyelviskoláról, városokról, nevezetességekről, 

o google-drive űrlapkészítő programján keresztül értük el és töltöttük ki a 

csoportba soroláshoz szükséges teszteket,  

− telefon, tablet, fordítógép használata szótárként, 

− kapcsolattartás a szállásadókkal, a nyelviskolával, az újonnan megismert tanárokkal, 

csoporttársakkal (a világ minden részéről) e-mailben. 

A tanulás megtanulását „saját bőrünkön tapasztalhattuk”, amikor felnőttként újra az iskolapad 

mögé kerültünk. Az ez idő alatt lezajló módszertani ismereteink bővítése egyben a tanulási 

folyamataink könnyítését is jelentette. Szakmailag és módszertanilag is rendkívül jól 

felkészült tanárom volt, aki szinte minden nap más és más „újdonsággal” lepett meg. 

Rutinosan váltogatta a frontális, csoportos, páros és egyéni munkákat. Odafigyelt a 

differenciálásra és a feladat jellegétől függően kerültünk azonos vagy különböző nyelvtani 

szinten lévő csoporttársakkal kontaktusba. Igaz, hogy az egész csoport max. 12 fő volt, de 



mindig szakított időt arra, hogy javítson bennünket, legyen az nyelvtani, kiejtésbeli, 

szövegértési hiányosság. A szókincsbővítésnél használhattunk digitálisan elérhető szótárt 

(telefon, tablet, fordítógép), de a leghatásosabb, leghatékonyabb a körülírás és az egynyelvű 

szótár használata volt.  

Úgy érzem, hogy gondolkodásmódjuk, szellemiségük, munkafelfogásuk következtében a saját 

nevelési, oktatási, módszertani gondolkodásmódom is változott és az így megszerzett tudást, 

tapasztalatot maximálisan ki tudom majd használni a munkám során. Gyakorlatilag a 

pedagógus kompetenciákat és azok indikátorait 2 héten keresztül folyamatosan 

megfigyelhettem, hospitáltam, reflektáltam. 

Tanárként diáknak lenni, tanulni, és egyben megfigyelni a tanárt a munkája közben, öröm volt 

számomra ezeken az órákon! Nagyon nagy élmény volt! 

3. Utómunka 

A tanulmányi út tapasztalatait a kollégáknak a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezletek 

során közvetlenül adtuk át. A beszámolónk bárki számára elérhető az iskola honlapján, de a 

helyi újságon és a televízión keresztül is értesülhettek róla az érdeklődők. 

A saját szakmai gyakorlatomban mindenképp felhasználom a tantárgyamhoz kapcsolódó, 

megszerzett ismereteket. Biztosan alkalmazok egy-két „ellesett” módszert és úgy gondolom, 

hogy a saját óráim tervezésénél, kivitelezésénél még jobban oda fogok figyelni a pedagógus 

kompetenciákra és indikátoraira.  

Közelebbi kapcsolatot a nyelviskolai tanárommal, néhány csoporttársammal, másik 

csoportbeli „tanuló” kollégával és házigazdáinkkal sikerült kialakítanom. A körülményekhez, 

a nyelvi akadályokhoz képest sokat beszélgettünk és a kapcsolatot e-mailben tartjuk.  

Az előzetes várakozásaimmal maximálisan összhangban volt ez az út: 

− a nyelvi képzés során sokat tanultam, bátorodtam, magabiztosabbá váltam, 

− a fent említett szakmai élmény tanulságos, meghatározó, maradandó és nagyon pozitív 

− az ország életébe, kultúrájába, történelmébe, nevezetességeibe történő viszonylag 

rövid, de annál tartalmasabb betekintés pedig felejthetetlen! 

 

4. Javaslatok 

Az elkövetkezendő időszakban, lehetőség szerint, szívesen vennék részt rendszeresen hasonló 

nyelvtanfolyamokon. 


