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A soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola elnyerte a TÁMOP-

2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című 

projekt keretében megvalósult 80 órás angol nyelvi képzést. Intézményünkből 

pedagógusok és technikai dolgozók egyaránt igénybe kívánták venni ezt a 

felnőttképzési szolgáltatást. Mivel a csoport tagjai egyöntetűen hasznosnak és 

eredményesnek ítélték meg a nyelvtanfolyamot, úgy döntöttünk, a TÁMOP projekt 

befejeztével is folytatjuk a tanulmányainkat heti egy alkalommal. Ebben az 

időszakban értesültünk tanárnőnk jóvoltából az Erasmus+ „Közoktatási intézmények 

munkatársainak mobilitása” projektben való részvételi lehetőségről. Miután 

megismertük a részletes programot a csoport minden tagja kivétel nélkül úgy 

nyilatkozott, hogy részt kíván venni és vállalja az elvárt kompetenciák teljesítését.      

A program megvalósulása érdekében Csiszár Katalin angol tanárnőnk vállalta a 

kapcsolattartó-projekt koordinátori feladatokat, mi pedig elkezdtük a kéthetes intenzív 

nyelvtanfolyamra való felkészülést. Amikor biztossá vált, hogy elnyertük a 

programban való részvétel lehetőségét, az általunk használt tankönyv leckéin felül 

interkulturális felkészítésben is részesültünk. Foglalkoztunk az angolok étkezési 

szokásaival, tradícióikkal, valamint országukhoz kapcsolódó földrajzi és történelmi 

ismereteket is elsajátítottunk annak érdekében, hogy az intenzív nyelvtanfolyam alatt 

a meglévő tudásunkat eredményesen tudjuk fejleszteni, mind a szóbeli 

kommunikáció, hallás utáni szövegértés fejlesztésével, szókincsünk bővítésével, 

valamint a szállásadóinkkal, oktatóinkkal és a tanulmányaikat szintén ott folytató 

társainkkal kialakítható kapcsolatépítés reményében. A felkészülési időszakban a 

nyelv tanulása mellett egyéb feladatok is kapcsolódtak a projekthez. Ez főként a 

kiutazással és az ott tartózkodással kapcsolatos ügyintézés volt, azonban ennek 

számottevő részét projekt koordinátorunk végezte. Nagy gondossággal kidolgozta a 

megállapodásokat, előkészítette a szerződéseket, kiválasztotta a számunkra 



megfelelő nyelvoktató intézményt és megállapodást kötött velük a képzésünk 

feltételeiről.  

Csiszár Katalin projekt koordinátorunk gondoskodott a kiutazásunk kényelméről és 

biztonságáról is. Kellő időben repülőjegyet foglalt részünkre, felhívta a figyelmünket a 

kiutazáshoz szükséges iratok meglétére. Hasznos információkkal látott el bennünket 

a gyógyszerek kiutaztatásával, az azokhoz előírt orvosi igazolásainak beszerzésével, 

sőt még az áramátalakító meglétének fontosságával kapcsolatban is. 

A kéthetes intenzív nyelvtanfolyam időtartama 2015. július12-től 2015. július 25-ig 

terjedő időszak volt, de csoportunk úgy döntött, hogy már 2015. július 10-én a 

Ryanair reggeli járatával Londonba repül. Ennek köszönhetően módunkban állt 

bejárni a várost, meglátogatni nevezetességei közül néhányat, mint például a London 

Eye-t, a Westminster apátságot, a Towert, a Buckingham palotát.  

A Londonban eltöltött két nap véleményem szerint nagyon pozitív hatással volt ránk, 

segített ráhangolódni a brit emberek mentalitására, mindennapjaik ritmusára, és nem 

utolsó sorban az angol nyelvre. 2015. július 12-én délben vonattal utaztunk 

Margatebe, ahol a délután folyamán elfoglalhattuk szobáinkat és egy rövid 

bemutatkozó beszélgetés alatt megismerkedtünk házigazdánkkal. Szállásadónk 

autóval körbevitt és röviden bemutatta városukat, nevezetességeit, majd a délután 

hátralevő részében gyalogosan is körbejártuk azokat a helyeket, rövid felderítő túrát 

tettünk.  

2015. július 13-án reggel kezdődött el a kéthetes intenzív nyelvtanfolyam a Margate 

Language Centre Ltd. nyelviskolájában. Az angol emberekre jellemző barátságos 

légkörben fogadtak bennünket. Az újonnan érkező tanulókkal személyenként pár 

perces ismerkedő beszélgetést folytattak, annak érdekében, hogy mindenkit a saját 

tudásszintjének megfelelő nyelvi csoportba tudjanak sorolni. Amíg elkészült a 

csoportbeosztásunk, részletes tájékoztatást kaptunk az iskola tanítási rendjével, 

házirendjével és ránk váró programokkal kapcsolatban. Ezek után elkezdődött a 

munka. Kis létszámú nemzetközi csoportokban dolgoztunk, délelőttönként heti 20 óra 

intenzív nyelvtanfolyam keretében. Valamint még heti 4 órában zárt csoportban – 

tehát csak a magyar csoport tagjai részére – egy másik tanár vezetésével 

pluszfoglalkozásokon vehettünk részt. Ekkor, a csoport igényének megfelelően 

szóbeli kommunikációt-, a hallás utáni szövegértés fejlesztését, szókincsünk 

bővítésére irányuló programban vehettünk részt. Továbbá ennek részeként korszerű 



oktatási módszerek megismerésével foglalkozhattunk. Az iskolában folyó 

képzésünket követően minden nap kötetlen programok formájában kaptunk 

lehetőséget arra, hogy az angol nyelvet használjuk a mindennapos környezetben és 

ezáltal megismerjük Nagy-Britannia kultúráját, nevezetességeit. 

A képzésünkkel foglalkozó intézmény minden dolgozója maximálisan segítette a 

nyelvi fejlődésünket, munkájukkal nagyban segítették a tanulmányút sikerességét. 

Folyamatos visszajelzéseket kértek arról, hogy mennyire vagyunk elégedettek az ott 

folyó munkával, mind tanulmányi szempontból, mind az általuk szervezett 

szórakozási lehetőségek alkalmával, illetve a szálláshelyünk kényelmével, 

tisztaságával, étkezéseink megfelelő mennyisége és minősége, valamint 

szállásadóinkkal való kommunikációnk sikerességével kapcsolatban is. Ezeket az 

információkat hol személyesen, hol papíralapú kérdőíven, hol e-mail-ben kérték 

tőlünk. Az általunk szervezett szabadidős tevékenységekről való tájékoztatásunkra is 

nagy hangsúlyt fektettek.  

A program szakmai céljai részemről maximálisan teljesültek, meglévő tudásomat 

sikeresen bővítettem. A tanulmányúttal kapcsolatos célkitűzéseim maradéktalanul 

teljesültek, fejlődésemmel elégedett vagyok, visszaérkezésünket követően, munkám 

során eredményesen tudom alkalmazni az ott tanultakat. 

A tanulmányút során az idegen nyelvi kompetenciáim nagyban fejlődtek, az eddigi, 

főként írott formában használt és nagyrészt szaknyelvi (műnyelvi) szókincsemet 

sikerült kiegészíteni a szóbeli kommunikáció-, és hallás utáni szövegértéssel, amit a 

mindennapos környezetben való intenzív használat nagyban elősegített és 

elmélyített. Ez a fajta nyelvelsajátítási forma számomra kifejezetten eredményesnek 

és szórakoztatónak bizonyult, így további igényt keltett bennem életre, hogy a 

továbbiakban is foglalkozzam az angol nyelvi tudásom gyarapításával.  A soltvadkerti 

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában rendszergazdaként dolgozom. Ebben 

a munkakörben elvárt igény felém az új ismeretek iránti nyitottság, többek között a 

technikai fejlesztések gyors ütemű változása miatt. Intézményünk az átlagosnál 

nagyobb léptékben vállalkozik az újítások bevezetésére, a technikai vívmányok 

gyakorlati alkalmazására, melynek során munkám  központi szerepet tölt be. A 

tanulmányút során tudtam bővíteni a már meglévő angol nyelvtudásomat, amely 

segítséget nyújt a mindennapi munkámban, javítja a lehetőségeimet újabb partner 



kapcsolatok létesítésére, azzal hogy már nem okoz akkora nehézséget az angol 

nyelvű kapcsolatfelvétel sem levelezés, sem személyes kommunikáció esetén sem. 

Gyorsítja és megkönnyíti munkámat, hogy egy esetleges licenc kód igényléséhez 

nem kell hazai közvetítővel, kapcsolattartóval kommunikálni. Iskolánkban egyedülálló 

tanítási forma került bevezetésre a SMART SCHOOL termek létesítésével.  Ezen 

termek felügyeletét én látom el. Az itt folyó oktatás kapcsán nem csak a technikai 

háttér biztosítása a feladatom, hanem a tanítási órát vezető pedagógus munkájának 

támogatása is. 

Így pedagógiai, nevelési szempontból is hasznos volt számomra a tanulmányút, 

mivel korszerű oktatási módszereket ismertettek meg velem, megismerhettem egy 

másik nemzet gondolkodásmódját, szellemiségét és munkafelfogását. Nyugodt, 

illedelmes életvitelüket megkísérlem beépíteni a mindennapjaimba. 

A tanulmányi úton szerzett tapasztalataimat a megállapodási szerződésben foglaltak 

szerint, jelen beszámoló által kívánom átadni, a pályázati anyaghoz csatolva, az 

iskola honlapján nyilvánosan megosztott formában, intézményünk vezetésének 

kérésére nevelőtestületi értekezleten, képekkel kiegészített szóbeli beszámoló 

formájában. 

Véleményem szerint a program szakmai szempontból a résztvevők számára 

kifejezetten hasznos és eredményes volt, egyrészt, mint elsődleges célkitűzés, az 

angol nyelvi ismeretek bővítése, ezenfelül munkafelfogás, életszemlélet, külföldi 

gondolkodásmód kapcsán is. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a csoport 

tagjai az előkészítő tanfolyam során és a kiutazás alatt szorosabb, személyesebb, 

baráti kapcsolatot tudott kialakítani egymással, így erős csapatépítő hatással is 

szolgált számunkra.  Az élmények, tapasztalatok, egytől egyik pozitív változásokat 

eredményezhetnek, és beépíthetők a munkánkba. 


