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1.A tanulmányút általános értékelése 

1.1. 2013. augusztus 15. és november 14. között a TÁMOP-2.1.2./12-1-2012-0001  „ Idegen 

nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” projekt támogatásával részt vettem az 

„Angol nyelv- köznapi és munkahelyi nyelvhasználat” képzésen  kollégáimmal együtt. Ekkor 

ismerkedtem először az angol nyelvvel. A 80 órás tanfolyam elvégzése után úgy gondoltuk, 

hogy önszorgalomból folytatjuk a tanulást. Az Erasmus pályázat megjelenésétől heti két 

alkalommal tanultuk az angol nyelvet. Az iskola által szervezett belső képzés keretében 

fejlesztettem idegen nyelvi kommunikációs kompetenciámat. 

Rendszeresen hallgattam angol nyelvű szövegeket a tankönyvhöz használatos CD-ről, néztem 

a televízióban olyan műsorokat, amelyeken feliratozva is láttam angol nyelvű szövegeket. 

Letöltöttem a Duolingo oktató programot, amellyel azóta is gyakorlok. A kiutazás előtt team-

munkában készültünk fel a tanfolyamra. Nyelvtani ismereteket sajátítottam el, a szituációs 

gyakorlatokon keresztül jelentősen bővült a szókincsem, hallgatási, szövegértési feladatokat 

oldottam meg a többiekkel. A felkészülés során ismereteket szereztem például az angol 

hagyományokról, ételekről, szokásokról az ottani fizetőeszközről, a kulturális különbségekről 

stb. Megismerkedtem a fogadó családdal, akik egy rövid bemutatkozó levelet küldtek az 

utazás előtt. Kiváló felkészítést kaptam nemcsak a reptéri, hanem az egyéb közlekedésről is. 

Már itthon tudtuk, hogy milyen kirándulásokon veszünk részt, így ezekre is készülhettünk. Az 

egyes témarészek lezárásaként szintfelmérő teszteket töltöttünk ki. Korszerű ismereteket 

sajátítottam el, amelyek a kint töltött napokban nagyon sok segítséget adtak. Az utazás előtt 

itthon szintfelmérő tesztet írtam. Iskolánk angolt tanító tanára, Csiszár Katalin tartotta a 

kapcsolatot a nyelviskolával. Ő szervezte számunkra ezt a csodálatos utazást, nagyon 

köszönöm neki. A figyelme minden apró részletre kiterjedt nem csak a szervezésben, hanem a 

kint tartózkodás alatt is. Az ő munkájából is profitálhatunk a későbbiekben egy-egy 

kirándulás. program szervezése kapcsán.  Az utazás előtt itthon záró tesztet írtam, és a 

nyelviskola által küldött nyelvi szintfelmérőt töltöttem ki és küldtem el nekik, melyre 



értékelést kaptam, illetve egy rövid bemutatkozó levelet küldtem részükre, amelyben 

magamról és az angol nyelvvel kapcsolatos ismereteimről írtam. 

 

1.2. A  program szakmai és szervezési szempontból is nagyon jól szervezett volt. A 

felkészülés és a tanfolyam során nagy hangsúlyt fektettek a szóbeli kommunikációnk, a hallás 

utáni szövegértés fejlesztésére. A témák feldolgozása során nagyon sok új szóval 

ismerkedtem meg, jelentősen bővült a szókincsem. Ezeket változatos módszerekkel 

sajátíthattam el, mely módszereket a munkám során is használni tudok majd. Állandóan 

használtuk az interaktív táblát, amely érdekesebbé tette számunkra a tanulást. Változatos 

módszereket biztosított a tananyagok elsajátításához. A szó-és képkártyák, a szituációs 

játékok szinte észrevétlenül ismertettek meg bennünket az angol nyelv alapjaival. A 

felkészülés során mindenre kiterjedő, korszerű, használható ismereteket kaptam. A project 

koordinátora is és a nyelviskola tanárai is mindig figyeltek, arra, hogy, élmény legyen a 

tanulás.   

 

1.3. A nyelvtanfolyam az angliai Margateben a Margate Language Centre Ltd nyelviskolában 

zajlott. Érkezésünkkor egy egyéni elbeszélgetés alapján csoportba soroltak, ahol más 

nemzetiségű tanulókkal voltam együtt. Ebben a csoportban heti 20 órában tanultam intenzíven 

az angol nyelvet. Ennek során sokat megtudhattam a más országból érkező tanulókról 

illetve az angol szokásokról, hagyományokról ,az országról. Heti kétszer zártcsoportban 

változatos módszerekkel a kommunikációnk fejlesztése, a szókincs bővítése zajlott. Itt nagyon 

sok olyan módszert használtak, amiket a földrajztanításom és az alsó tagozatos matematika és 

környezetismeret óráimon is tudok majd alkalmazni. A feladatok során sok új ismeretet 

szereztem az ország kultúrájával kapcsolatban. A kirándulások során földrajzi jelenségeket 

fényképeztem, figyeltem meg. A nyelviskola a szabadidős tevékenységekről is gondoskodott, 

figyelmet fordítottak egymás kultúrájának, szokásainak megismerésére is. Szerveztek 

ismerkedő estet, közös sportversenyeket, zenés estet, tengerparti sütögetést, kirándulásokat is. 

A kirándulások alkalmával ellátogattunk  Londonba, ahol megnéztük a Towert, a Westminster 

Apátságot, London Eye-ról csodálatos panoráma tárult elénk, beláthattuk szinte az egész 

várost. Két délutánt eltölthettünk Canterburyban is, amely a Stour folyó mentén fekszik. 

Megtekintettük a székesegyházat is és megismerkedtünk annak történetével. Elutaztunk 

Brightonba is, amely Anglia egyik legnagyobb és legismertebb tengerparti üdülőhelye. Itt a 

Royal Pavilion néztük meg, amelynek létrejötte IV. György nevéhez köthető. Híres mólóján is 

sétáltunk és néztük meg az itt található szórakoztató létesítményeket Eljutottunk Leeds 



Castlebe is. Az itt található kastély Anglia egyik leglátogatottabb épülete, amely az 

évszázadok alatt sokféle szerepet töltött be és sok tulajdonban volt. A kastélyt egy hatalmas 

park veszi körül, amelyben egy tiszafából kialakított labirintus is található. A parkban egy 

angol és egy mediterrán kertet is kialakítottak. Különleges volt számomra az a rengeteg vízi 

madár, ami itt él békességben, nem zavartatva magukat az emberektől. Nagy figyelmet 

fordítottak arra, hogy jól érezzük magunkat. Az érkezésünkkor körbevezettek a város 

fontosabb részein, megmutatták nem csak a nevezetességeket, hanem tájékoztattak praktikus 

dolgokról is, például étkezőhelyek, írószerbolt, élelmiszerbolt, közlekedési lehetőségek stb. 

Elláttak bennünket térképpel, információs anyaggal, bérletet kaptunk. Biztosítottak számunkra 

nyelvkönyvet, feladatlapokat, használhattuk a számítógépeiket gyakorlásra. Mindenki kedves 

és segítőkész volt velünk, mindig rendelkezésünkre álltak, e-mailen, telefonon és személyesen 

is. Folyamatos visszajelzést vártak tőlünk. Már az 1. hét végén elégedettségi kérdőívet 

töltöttünk ki, mely az iskolával, a tanáraikkal illetve a bennünket vendégül látó családdal 

kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. A hetet egy szintfelmérő teszttel zártuk. A tanfolyam 

befejezésekor szintén felmérték ezeket a területeket. Számítógépes szoba állt 

rendelkezésünkre, ahol egyénileg gyakorolhattunk tesztek és egyéb feladatok segítségével. Ez 

a lehetőség itthonról is elérhető még 3 hónapon keresztül. 

 

2. A program eredményei 

2.1. Már a felkészülés is megerősített abban, hogy érdemes volt megismerkedni az angol 

nyelvvel. Az Angliában töltött két hét nagyon sok élménnyel gazdagított, ugyanakkor sok 

tudással is. A földrajz órákon én is tanítom az Egyesült Királyságot, de az előkészületek során 

és az ott töltött idő alatt feldolgozott témák és azok módszerei jól beépíthetők az óráimba. Az 

itthoni és a kinti órákon megismertük a két ország közötti kulturális különbségeket, a 

csoportban tanuló cseh és török hallgatók segítségével az ő szokásaikról, hagyományaikról, 

országuk földrajzáról is képet kaptunk. A tanfolyam, a kirándulások sok új hasznos 

információt adtak az ország jobb megismeréséhez. A családoknál a mindennapi életet 

ismertem meg, betekintést nyertem egy tipikus angol család életébe, ők az étkezési 

szokásokat, jellegzetes angol ételeket ismertették meg velem, amelyek nem mindig nyerték el 

a tetszésemet.  A kirándulások alkalmával készített fényképeket megmutathatom a diákoknak 

is. Itt kiválóan meg tudtam figyelni például az ár-apály jelenséget, a víz romboló munkáját a 

tengerparti sziklákon, a tengerben lévő szélerőműveket, az angol és mediterrán kertet, a 

Temze tölcsér torkolatát, a repülőből a felhőket stb. Ezek nem csak a természetismereti 

órákon, hanem a földrajz órán is használhatók. Nagyon tetszettek azok a laminált applikációs 



kártyák, amiket a délutáni órákon használtunk kommunikációfejlesztésre és 

szókincsbővítésre, ezeket átalakítva a tantárgyamra én is jól tudom majd használni. Itt nem 

csak a város nevét kerestük egyszerűen meg a térképen, hanem sok-sok információ alapján 

ismertünk rá a városra és így szinte észrevétlenül és jól meg tudtuk a városok helyét 

határozni. Például a tanulandó városok elhelyezése vaktérképen, ilyen formában feldolgozva, 

biztosan érdekesebbé teszi a gyerekeknek a tanulást. A tanfolyam során a velem egy 

csoportban tanuló külföldi tanulók lakóhelyéről, országáról, hagyományaikról is sokat 

megtudtam. Az oktatók igyekeztek olyan feladatokat kitalálni számunkra, amelyeken 

keresztül megismerhettük egymást is. Így bővült az országokról az ismeretem. Ez a program 

az IKT kompetenciám fejlődését is sokban segítette. A felkészülés folyamán és a kint létünk 

alatt is nagyon gyakran használtunk IKT eszközöket. A hallás utáni szövegértés fejlesztéséhez 

nélkülözhetetlen volt. Nagyon gyakran néztünk kisfilmeket azokról a helyszínekről, amelyek 

látogatását elterveztük. Gazdag képanyagon keresztül ismerkedtünk meg például a 

nevezetességekkel, ételekkel, reptéri közlekedés helyszíneivel. Az interaktív tábla 

segítségével számtalan változatos feladatot oldottunk meg. Ezáltal mi is egy-egy számunkra 

addig ismeretlen feladattípus építhetünk be a mindennapi munkánkba. Ezeket a továbbiakban 

használni tudom majd az óráimon. Megismerkedtünk és használtuk a szótárakat, fordító 

programokat az internet segítségével. E-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot a családdal, 

majd a nyelviskolával is. A szintfelmérő feladatok kitöltéséhez, a bemutatkozó levél 

megírásához szükségünk volt a számítógép használatára. A gyakorláshoz is nélkülözhetetlen 

volt , így a használat során sok mindent szinte észrevétlenül megtanultunk . Használtuk az 

iskolai tabletünket is , ezen keresztül tartottuk egymással a kint lét során a kapcsolatot. A 

fényképezéshez is tabletet használtam, ezen keresztül továbbítottam, töltöttem fel a drive-ra. 

Ezen eszközök sokoldalú felhasználása tágította digitális ismereteimet.  Két hétre 

beilleszkedhettem egy tipikus angol család hétköznapjaiba. Egy fiatalos nyugdíjas családnál 

laktam, akik megismertettek az angol szokásokkal, tradicionális ételekkel, az ő 

mindennapjaikkal, a családjukat is bemutatták. Figyeltek rám, programokat ajánlottak, nagyon 

érdeklődőek voltak a mi kultúránk, szokásaink iránt is. Kellemes napokat töltöttem náluk. A 

szociális kompetenciám fejlődését nem csak az idegen nyelvi környezetben eltöltött idő 

fejlesztette, hanem a csoportunkkal töltött is. 14-en vettünk részt ebben a programban az 

iskolában különböző területeken dolgozunk. Eddig legtöbbünk munkakapcsolatban volt 

egymással, de a felkészülés és a közös út során jobban megismertük egymást. Sokat 

segítettünk egymásnak. Az idegen nyelvi kommunikációm fejlődését segítette az itthoni 

felkészülés mellett a kint töltött két hét is, Itt igazán használtuk az angol tudásunkat a 



tanfolyamon és a mindennapokban, az utazás, a vásárlás, a kirándulások alkalmával és a 

családoknál.  

3. Utómunka 

A nyelvtanfolyammal kapcsolatos tapasztalatainkat, élményeinket a nevelőtestületi 

értekezleten mondjuk el és mutatjuk meg PPT formájában a kollégáinknak. Az általunk 

készített beszámolók felkerülnek az iskolánk honlapjára, így mások számára is elérhetővé 

válnak. A Vadkerti újságban megjelenő cikkből a város lakói is értesülhetnek erről az 

utazásról. A Natura munkaközösség tagjainak személyesebb élménybeszámolót tartunk 

kolléganőmmel, itt mutatjuk meg azokat a fényképeket is, amelyeket majd a tanóráinkon is 

tudunk használni. A megismert módszerek továbbadása az ő munkájukat is segítheti majd.  

Biztosan használom azokat a módszereket, amelyeket megismertem., ezeket továbbgondolva 

színesíthetem a tanításomat. 

A tanulmányút és az azt megelőző felkészülési időszak a várakozásaimnak megfelelő volt. 

Életre szóló élményekkel gazdagodtam. Megismerkedtem egy új nyelvvel, egy országgal, 

annak hagyományaival, kultúrájával, sok-sok nevezetességével. Olyan ismereteket szereztem, 

melyeket a munkám során használni is tudok.  


