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A tanulmányút általános értékelése 

Iskolánk nagyon korszerű és fejlett IKT eszközparkkal rendelkezik, amelyek használatához egyre 

inkább szükségessé vált az angol nyelv ismerete. Szeretek utazni, így a külföldi kirándulások, 

nyaralások alkalmával fontos, hogy ne érezzük elveszettnek magunkat, meg tudjuk értetni magunkat 

bármely országban-hiszen angolul már a legtöbb országban tudunk kommunikálni.  Az angol nyelv 

tanulására 2 éve nyílt lehetőség az iskolánkban a TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi és 

informatikai kompetenciák fejlesztése” projekt támogatásával 80 óra időtartamban. A képzés után 

önerőből finanszírozva folytattam az angol nyelv tanulását heti 2 órában. Az Erasmus+Program 

további ösztönzést adott az angol nyelv minél magasabb szintű elsajátításához. 

Szakmai vezetőnk-Csiszár Katalin- aki egyben az angol tanárunk is volt, alaposan felkészített minket a 

tanulmányútra. Először is ismertette a pályázat feltételeit, amely alapján eldönthettük, hogy részt 

szeretnénk-e venni a programban. A pályázatunkat elfogadták, így lehetőség nyílt egy két hetes nyelvi 

kurzus angol nyelvterületen történő megvalósítására. Ezek után a szakmai vezetőnk kereste meg a 

számunkra legoptimálisabb nyelviskolát, szállás megoldását, utazás feltételeit, szabadidős 

programjainkat-mindvégig kikérve a csoport véleményét, és a közös döntéseinknek megfelelően 

szervezte meg a két hetes angliai utunkat. 

A szakmai vezetőnk folyamatosan szem előtt tartotta, hogy a korszerű és igazán sikeres nyelvtanulás 

során meg kell ismernünk az adott nyelvet beszélő népek művészetét, irodalmát, mindennapi 

kultúráját, hogy a mai kor igényeinek megfelelő, jól hasznosítható nyelvtudással rendelkezzünk. 

 Az angol órákat úgy szervezte, hogy hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és 

íráskészség, a nyelvtani ismeretek gyakorlása mellett, szinte észrevétlenül beépítette azokat az 

ismereteket, amelyekre szükségünk lehet. Nagyon változatos munkaformákkal igyekezett bennünket 

az angol nyelv rejtelmeibe bevezetni. Pl. páros és csoportmunkában kérdezz-felelek szituációk adott 

témakörből, keresztrejtvények megfejtése, bingó-játék, bemutatkozó levélírás, eredeti angol nyelvű 

párbeszédek hallgatása, filmek nézése, stb. 



Miután megtudtuk, hogy családoknál leszünk elhelyezve a nyelvtanfolyam során, előtérbe kerültek a 

gyakorlati tudnivalók, ismeretek. Megtanultuk a családdal való kapcsolattartás szabályait, 

megismerkedtünk az angol konyha specialitásaival, az ottani illemszabályokkal. 

A nyelviskolában a tesztírás és a rövid interjú után a tudásunknak megfelelő csoportokba soroltak 

minket. A tanfolyam során egyre inkább előtérbe kerültek a beszéd és a kommunikációs készségek 

fejlesztésének feladatai, a nyelvoktatás célja pedig a mindennapi életben jól alkalmazható nyelvtudás 

megszerzése volt. Mivel a csoportunkban más nemzetiségű (cseh, török, belga) tagok is voltak, így 

fokozottabban megtapasztalhattuk, hogy az emberek, népek, kultúrák közeledésének alapja a 

kommunikáció. Ebben az esetben az angol nyelvi kommunikáció volt. 

A margate-i nyelviskolában szakmailag és emberileg is felkészült tanárokkal dolgoztunk. Az órákra 

jellemző volt a kötetlen, jó hangulatú „beszélgetések”- természetesen angolul. Változatos 

módszerekkel igyekeztek bennünket bátorítani az angol nyelv helyes használatára, új ismeretek 

megtanulására. Az iskola ügyelt arra is, hogy minél több impulzus érjen Bennünket, így a délutáni 

foglalkozásokon egy teljesen más habitusú tanárral dolgoztunk. 

A nyelviskola mottója az volt, hogy a tanulás mellett érezzük jól magunkat. Meg is tettek ennek 

érdekében mindent. Volt welcome est, BBQ party a tengerparton, salsa tánc tanulása, karaoke, mozi, 

kirándulás Canterburybe, Rochesterbe, Leeds Castle-be.  

Szabadidőnkben a szakmai szervező biztosította, hogy még jobban megismerkedjünk az angol 

kultúrával, megnézzük a környék nevezetességeit, látnivalóit.( Pl.London, Ramsgate, Sandwich, 

Brighton). 

A szállást adó család számára fontos volt, hogy megismerjenek Bennünket, az országunkat, étkezési 

szokásainkat, stb. Mindig szakítottak időt arra, hogy gyakorolhassuk az angol nyelvet. 

2. A program eredményei 

Manapság, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után egyre inkább felértékelődik a nyelvtanulás 

jelentősége. 

Az idegen nyelv tanulásában  előtérbe kerülnek a beszéd és a kommunikációs készségek fejlesztésének 

feladatai, a nyelvoktatás célja pedig a mindennapi életben jól alkalmazható nyelvtudás lett. Az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunk során fokozottabban megtapasztalhattuk, hogy az emberek, népek, 

kultúrák közeledésének alapja a kommunikáció. Multikulturális világunkban mára a mindennapi élet is 

számtalan olyan helyzetet teremt, amelyben nyelvtudás nélkül nem vagy csak alig lehet boldogulni, 

ezért az idegen nyelvek ismeretének ma igen magas a társadalmi értéke, hiszen a hasznossága 

egyértelmű. 



A korszerű és igazán sikeres nyelvtanulás során meg kell ismernünk az adott nyelvet beszélő népek 

művészetét, irodalmát, mindennapi kultúráját, hogy a mai kor igényeinek megfelelő, jól hasznosítható 

nyelvtudással rendelkezzünk. 

Az Erasmus+Program  pályázat mindezen kitételeknek megfelelt. Az angol nyelvterületen 

megvalósult nyelvtanfolyam során fejlődött a nyelvi kompetenciánk, az angol nyelvi kifejezési és 

kommunikációs készségünk. 

Új kultúrát, új gondolkodásmódot, új információkat tudtunk meg, és ezáltal szélesedett a látókörünk. 

Megértek olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az engem közvetlen érintő 

területekhez kapcsolódnak. Pl. személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret. 

Tudok kommunikálni, információt cserélni családi vagy mindennapi dolgokról, szűkebb 

környezetemről és a közvetlen szükségleteimmel kapcsolatos dolgokról. Bővült a szókincsem, 

megértem a rövid, világos üzeneteket, a gyakori szövegek lényegét. Bátrabban részt tudok venni 

hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, információt tudok cserélni ismert tevékenységekkel 

kapcsolatban, be tudom mutatni a családomat, lakóhelyemet, munkámat, stb. 

Megértem a rövid és egyszerű szövegek lényegét, a kért információkat ki tudom keresni a szövegből. 

Magánleveleket, üzeneteket, kisebb feljegyzéseket tudok írni. 

Az órákon, az együtt töltött szabadidős programjaink és a családoknál töltött idők során sokat fejlődött 

a szociális, életviteli és környezeti kompetenciáink. Ezek közül is az együttműködés, empátia, 

segítségkérés és véleményalkotás, mint társas kompetenciák feltétlen fejlődtek. A  két hetes kurzus 

lehetőséget adott arra, hogy a szociális kompetenciák közül  a törődés, tekintet másokra, tolerancia, 

nyitottság és rugalmasság elemeit gyakorolhassuk.  

A számítógépek, a tablettek, az interaktív tábla használatával tovább fejlődött az informatikai 

kompetenciánk. 

3. Utómunka 

A nyelviskola tanárai által alkalmazott módszereket- átültetve a saját szaktárgyaimra- alkalmazni 

fogom az óráimon. Ilyenek a páros és csoportmunkák, az interaktív tábla alkalmazásai, önálló 

feladatmegoldások. 

A csoport tagjai között voltak más országbeli kollégák (cseh, török, belga), akikkel beszélgetve 

megismertük egymás országát, az ő iskoláikat, az általuk alkalmazott tanítási módszereket. 

Esetleges partneriskolai kapcsolatban feltétlen tudom alkalmazni az angoltudásomat. 



Mint osztályfőnök, elsősorban a saját osztályom tanulóinak, de alkalom adtán a többi tanítványaimnak 

is beszámolok a margate-i nyelvtanfolyam hasznosságáról, a nyelvtanulás fontosságáról, az egy életen 

át tartó tanulás jelentőségéről. 

Fényképes beszámoló segítségével bemutatom az angliai nevezetességeket, amelyeket láttunk, 

elmesélve a történelmi hátteret, ismertetve az ottani kultúrát, az emberek mentalitását. 

A tanulmányút felülmúlta a várakozásaimat. Egyrészről az angoltudásom sokkal többet fejlődött, mint 

azt gondoltam. Másrészről a szabadidős programjaink során nagyon sok érdekes és szép helyre 

eljutottunk, megismerhettük történelmüket, megtapasztalhattuk az angol emberek szokásait, életét, 

ételeit. 

4. Javaslatok 

A tanulmányút szervezője Csiszár Katalin, maximálisan hozzájárult ahhoz-az előkészítő munkától a 

program teljes levezényeléséig-, hogy a programunk sikeres és eredményes legyen. Úgy gondolom, 

hogy az ő -mindenre kiterjedő- munkája hozzájárult ahhoz, hogy egy sikeres és felejthetetlen 

tanulmányúton vehettem részt. Mindenkinek ilyen szervezőt kívánok. 

 

 


