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1. A tanulmányút általános értékelése 

2013-ban az Erasmus+ pályázat által nyújtott lehetőséggel élve jelentkeztem a kezdő 

angol nyelvtanfolyamra, mely a helyi Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában zajlott 

Csiszár Katalin vezetésével. Mindannyian tudtuk az idegen nyelv tanulásának és 

gyakorlásának szükségességét és fontosságát, ezért nagy öröm volt számunkra, hogy 

anyanyelvi környezetben is gyarapíthatjuk tudásunkat. Nagy kihívás volt ez számomra, de a 

tanulmányút eredményességében bízva jelentkeztem az utazásra. A pályázat sikeres elbírálása 

után a csoport úgy döntött, hogy a következő évben is folytatja az angol nyelvi 

tanulmányokat. A tematika összeállításánál fontos szempont volt vezetőnk számára az 

alapvető nyelvtani ismeretek elsajátítása mellett a mindennapos nyelvhasználat fordulatainak 

rendszeres gyakorlása. Ezért az órákat ráhangoló beszélgetéssel kezdtük, melynek tartalma, 

szókincse az idő múlásával egyre gyarapodott és gazdagodott. Munkánk során az Oxford 

Kiadó New English File című tankönyvét és munkafüzetét használtuk, kiegészítve a tanárunk 

által készített számtalan digitális, interaktív feladattal, melyek a napi munka fáradalmai után 

is érdekesek és motiválók tudtak lenni. Nagy hangsúlyt kapott a beszédértés fejlesztése is. A 

rendszeres szöveghallgatás, kisfilmek megtekintése, zenehallgatás változatossá tették az óra 

menetét. Rendszeresen dolgoztunk párokban, csoportokban. 

A nyelviskola helyszínéről, időpontjáról vezetőnk tájékoztatása után közösen 

döntöttünk. Fontos szempont volt az iskola megfelelő színvonala, valamint az is, hogy minél 

több élménnyel térhessünk haza, megismerve Anglia nevezetességeit, az angol nép kultúráját, 

életét. A szervezés lépéseiről rendszeresen kaptunk tájékoztatást, és mondhattuk el 

véleményünket a választás lehetőségeiről. 

  

2015. július 12-én utaztunk Londonból Margate-be, ahol a vendéglátó család várt bennünket a 

vasútállomáson. Margate a fővárostól kb. 120 km-re fekvő tengerparti kisváros. Nincs 



nagyvárosi tömeg és nyüzsgés, mégis minden adott, hogy megismerkedjünk az angol emberek 

életével. A közelben több olyan kirándulási célpont található, amely meglátogatása 

kihagyhatatlan egy dél-angliai kirándulás során. Szálláshelyünkre érkezve megmutatták a 

lakást, meséltek mindennapjaikról, szokásrendszerükről, mi is elmondhattuk elvárásainkat és 

azt, hogy hogyan tervezzük a következő két hét programját. A ház tágas, tiszta, kényelmes, a 

szükséges eszközökkel felszerelt, minden igényt kielégítő volt. Hallgatótársammal külön 

szobában laktunk, saját fürdőszobát használhattunk. A házaspár vendégszeretete az első 

perctől érezhető volt. Beszédük jól érthető volt, mindent megtettek annak érdekében, hogy a 

kommunikáció zavartalan legyen. Teljes önállóságot biztosítottak számunkra, mégis érezhető 

volt maximális támogatásuk, odafigyelésük. Mindennap érdeklődtek az aznap végzett 

munkáról és a szerzett élményekről. A házi feladatok elvégzésénél felajánlották segítségüket. 

Az ételek ízletesek, változatosak, bőségesek voltak. Minden este megbeszéltük a másnapi 

menüt, és az étkezések időpontját. Mindig alkalmazkodtak az iskolai vagy a csoportunk által 

szervezett programok időpontjához. Munkájuk miatt reggel nem tartózkodtak otthon, de a 

vacsorát mindig közösen fogyasztottuk el. Sokat meséltek Margete-ról, a környező 

településekről, családjukról, munkájukról. Javasoltak programokat a szabadidőnk hasznos 

eltöltésére. Érdeklődtek Magyarországról, településünkről, iskolánkról, az itteni emberek 

életéről. 

Július 13-án reggel látogattunk először a nyelviskolába. Az iskola épülete a város 

központi, jól elérhető részén található. Első nap a háziak segítettek a tájékozódásban, de a 

későbbiekben a buszközlekedés nagyon kényelmes és praktikus megoldás volt számunkra. A 

városon belül és a közeli szomszéd településekre is eljutottunk segítségével, heti bérletet az 

iskolában mindkét hétre kaptunk. Szóbeli interjúval kezdődött a program, mely alapján 

különböző szintű csoportokba soroltak bennünket. Én a kezdő csoportba kerültem, amely 

biztosította számomra az addigi ismereteim részletes átismétlését, rendszerezését, gyakorlását, 

és amelyre ráépíthettem új nyelvtani ismereteket, gazdagíthattam szókincsemet, fejleszthettem 

beszéd- és beszédértő képességeimet. A csoportok a későbbiek során átjárhatóak voltak. 

Mindenki a saját egyéni fejlődése figyelembevételével kérhette másik csoportba való 

áthelyezését. Első nap városnéző sétára hívtak bennünket a szervezők. Ez nagyban segítette a 

későbbiekben a mindennapos tájékozódást. A séta közben hallott tájékoztató már korábban az 

interneten elérhető volt, ezt még itthon meg is hallgattam, így könnyebb volt követni az 

idegenvezető tanár mondanivalóját. Ezt a napot ismerkedési est zárta. A tanítási órák naponta 

fél 10-től 1 óráig tartottak, hetente két délután vettünk még részt foglalkozáson. A délelőtti 



órák egy részén nyelvtani ismereteket sajátítottunk el, majd gyakoroltunk szóbeli és írásbeli 

formában. A nyelviskolában kapott könyv is segítette munkánkat. A tankönyvben rövid 

szövegek olvasásával gyűjtöttünk információkat, változatos feladatokat oldottunk meg az 

olvasottakkal kapcsolatban. Számomra a tankönyv leghasznosabb része a modulok végén 

találhat összefoglaló nyelvtani feladatsor volt, amely segítségével kontrolálni tudtuk az 

ismeretek elmélyülését, és szükség esetén pótoltuk a hiányosságokat. Gyakori volt a páros- 

vagy csoportmunka. Legtöbbször az adott nyelvtani anyag gyakorlását szolgáló párbeszédeket 

alkottunk, vagy információt gyűjtöttünk a csoportban tanulók életéről, szokásairól. Érdekes 

volt kideríteni például, hogy kinek van a legidősebb rokona, a legnagyobb családja, ki 

reggelizett a legtöbbet, vagy éppen kinek volt a legöregebb autója, motorja vagy kerékpárja. 

A mindennapi élethez kapcsolódott az a feladat is, amikor csoportokban szállodákról 

gyűjtöttünk információkat, kiválasztottuk a számunkra legmegfelelőbbet, majd meggyőztük 

társainkat a saját igazunkról. Ezek a feladatok mindig hangulatos színfoltjai voltak az 

óráknak, élveztük az ehhez hasonló tevékenységeket. Nagy szerepet kapott a szöveghallgatás 

is. Talán ez volt a legnehezebb része az óráknak, de a többszöri meghallgatás és az ismeretlen 

szavak szómagyarázata, körülírása megkönnyítette a munkánkat. Az írásbeli feladatokat 

legtöbbször leellenőrizte, kijavította a tanár úr, egyénre szabott segítséget nyújtott a hibák 

kiküszöbölésében. Ideális terjedelmű és nehézségű házi feladatokat kaptunk, amelyet a 

következő órán megbeszéltünk. A délutáni foglalkozásokon inkább társalgási, országismereti 

témák kerültek sorra. Hasznos feladat volt az is, amikor városnéző túrát kellett összeállítani 

turista számára idegen városban térkép és a nevezetességek adatai segítségével az odalátogató 

igényei és lehetőségei alapján. Nem kis fejtörést okozott az adott intézmények sorba 

rendezése, csakúgy, mint mikor saját magunknak vagy csoportunknak állítottunk össze 

programterveket.  Jó ötlet volt az étkezéssel, ételekkel, főzéssel kapcsolatos lexika bővítése is. 

Érdekelt bennünket az angol konyha, a főzési és táplálkozási szokások.  Menüsorokat 

állítottunk össze, recepteket jegyeztünk le. 

Az óraközi szünetekben büfé állt rendelkezésünkre. Kellemes belső udvar biztosított 

helyet a tapasztaltcserére, és a különböző nemzetiségű hallgatókkal való ismerkedésre, 

beszélgetésre. Gondjaink megoldására is mindig találtunk megfelelő, segítőkész embereket. A 

faliújság hasznos információkat tartalmazott, első helyen szerepelt a jó tanács, hogy csak 

angol nyelven társalogjunk. A délutáni órák előtt hosszabb szünet biztosította az ebédelés 

lehetőségét. A közelben több gyors büfé, önkiszolgáló étterem kínált ízletes fogásokat 

elérhető áron. Kipróbáltunk több hagyományos angol ételt is. Nagy választék volt húsos és 



húsnélküli ételekben, salátákban. Az iskola melletti bevásárlóközpontban beszerezhettük a 

szükséges dolgokat, mindig kaphattunk friss gyümölcsöt, péksüteményeket. 

A hosszabb szünetekben az iskola különböző helyiségeiben adott volt az önálló 

tanulás lehetősége. Hatalmas digitális anyag állt a hallgatók rendelkezésére. Szótárak, 

nyelvkönyvek, útikönyvek anyagában mélyedhetett el az érdeklődő. Könyvek, magazinok, 

napilapok olvasásával tölthette hasznosan a szabadidejét. A nyelviskola saját újságja 

rendszeresen beszámolt az aktuális hírekről, eseményekről, időpontokról, melyből egy számot 

mindenki ajándékba kapott. 

A nyelviskola által szervezett délutáni és esti programokból mindenki saját 

érdeklődése, mentalitása és temperamentuma szerint válogathatott. A gazdag programból csak 

néhány példát emelnék ki: ismerkedési est, pingpong csata, tengerparti party, közös ebéd az 

iskola előtti parkban. 

A tanulmányút kétségkívül legfontosabb része az iskolában eltöltött 10 nap volt 

tanítási óráival és azon kívüli programjaival. Én mégis azt gondolom, hogy legalább ennyire 

szükséges a környék közelebbi és távolabbi látnivalóinak meglátogatása ahhoz, hogy képet 

kapjunk magáról az országról, múltjáról, jelenéről, kultúrájáról, az ott élő emberek életéről. 

Utunk tervezése és szervezése során ez nagyon fontos szempont volt. Mindenképpen 

nyelviekben gyarapodva, de olyan élményekkel gazdagodva szerettünk volna hazatérni, 

amelyek egy életre szólóak, meghatározzák gondolkodásunkat, látásmódunkat és amelyek 

segítségével motiválni tudjuk tanítványinkat, kollégáinkat, ismerőseinket az idegen nyelvek 

tanulására, idegen kultúrák megismerésére. Úgy hiszem, ez sikerült! A kirándulások egy 

részét a nyelviskola tanárai szervezték és vezették. Nagyobb részének sikeréhez azonban  

szükség volt magyar vezetőnk sokévi utazásszervezői tapasztalatára, talpraesettségére, gyors 

problémamegoldó képességére. Egész napos kirándulás keretében Britonba, Rochesterbe, 

Leeds Castle-be utaztunk, Londonban egy hétvégét töltöttünk, tanítások után pedig 

Canterbury-be, Ramsgate-be, Broadstairs-be látogattunk el. Canterbury a környék 

gyöngyszeme. Nem sajnáltuk, hogy első alkalommal az egyetemi diplomaosztó rendezvénye 

miatt nem jutottunk be a katedrálisba, mert így biztosan visszamentünk még egyszer. Jó volt 

sétálni az ódon utcákon a varázslatos házak között, a virágzó parkban, lesni a katedrális 

tornyainak fel-felbukkanó látványát. Ámulatba ejtő kívülről és belülről egyaránt. Egy 

kávézóban pihentünk meg, majd bámészkodtunk a bevásárló utca kirakatai előtt. A sok 

élmény és néhány kedves apró ajándék emlékeztet az itt töltött órákra. 



Britonban sajnos nem sok időt tölthettünk. De azt hiszem, hogy a Royal Pavilion 

épülete és belső gazdagsága örök emlék marad. Ez is, és a móló modern kavalkádja, valamint 

a part véget nem érő látványa is hamar elfeledtette velünk az odaút nehézségeit.  

Leeds Castle kimondottan kikapcsolódásra alkalmas hely. Az időzítés is nagyon jó 

volt. Itt sikerült kipihenni az első hét fáradalmait, és erőt gyűjteni a következő hét sűrű 

feladataihoz. Hatalmasat sétáltunk a parkban, gyönyörködve a gazdag növényvilágban, 

rácsodálkoztunk az előbújó kedves, barátságos állatokra. A kastély termeiben sokat hallottunk 

Anglia történelméről, a királyi család életéről. A labirintus meghódítása izgalmakkal teli 

próbálkozás volt. 

Nagy élmény volt számomra London. A világváros nyüzsgése, lüktetése embert 

próbáló, de élvezhető. A közlekedés metróval praktikus és gyors, így a fontosabb 

nevezetességek meglátogatása belefért az itt töltött rövid időbe. /Buckhingam Palota, Big 

Ben, Parlament, Tower, British Museum, és ami nem fért bele, azt megnéztük a London Eye-

ról./ 

A nagyobb lélegzetű kirándulások mellett meg kell említeni a helyi sétákat, felfedező 

túrákat, amik minden napszakban más és más érdekességgel szolgáltak. A tengerpart 

sokfélesége, változatossága kíváncsivá tett bennünket. Sétáltunk, beszélgettünk a parton, a 

bátrabbak még bele is merészkedtek a vízbe. A város utcáin, terein nézelődve sok szép 

épületet, régi házakat, szállodát, tornyot, múzeumot fedeztünk fel. Jól esett egy-egy 

hangulatos étteremben, sörözőben megpihenni és megbeszélni a látottakat.  

Angliában talán az sem mellékes, hogy az időjárás igazán a kegyeibe fogadott 

bennünket. Minden programunkat zavartalanul, kellemes körülmények között valósíthattunk 

meg. 

2. A program eredményei 

A tanulmányút több szempontból is sikeres volt. A kitűzött cél az volt, hogy nyelvi 

képességeink gyarapodjanak, szakmai, személyes kompetenciáink fejlődjenek. Köztudott, 

hogy anyanyelvi környezetben tanulni a leghatékonyabb, de legnehezebb módja is a 

nyelvtanulásnak. Az első napok nehézségei után egyre többet értettünk meg tanáraink, 

társaink, a háziak beszédéből, egyre bátrabban szólaltunk meg angol nyelven. Ez rengeteg 

önbizalmat adott, és új lendületet a továbbhaladáshoz. 



A modern idegennyelv-tanítási-tanulási folyamat a kommunikatív nyelvi 

kompetenciák fejlesztésével valósul meg. Ezek olyan programok, melyek 

témakörök,beszédszándékok és szituációk köré szerveződnek, és lehetővé teszik, hogy a 

tanulók értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítsák el 

az idegen nyelvet. Ezt a törekvést tapasztalhattuk az óráinkon, amikor a mindennapi életből 

vett és felhasználható feladatokat kellett megoldanunk. Ez természetesen nem csak az idegen 

nyelv tanítása során használható, így a tapasztalatok, új módszertani ismeretek beépülhetnek a 

mindennapi tanítási gyakorlatunkba. 

Egy tanulmányút megvalósítása során elengedhetetlen bizonyos szociális, társas 

kompetenciák megléte, és azok folyamatos fejlesztése. Ezek a következők: empátia; 

kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség; együttműködés; konfliktuskezelés; 

segítségkérés; visszautasítás. Ezek hiánya vagy nem megfelelő szintje akadályozta volna a 

csoportos utazást, a beilleszkedést a vendéglátó család életébe, az iskolában tanító tanárokkal 

és a különböző nemzetiségű hallgatókkal való kapcsolatfelvételt és közös munkát, valamint az 

idegen országban való tartózkodást. Biztos vagyok benne, hogy szakmai és személyes 

kompetenciáim fejlődése pozitív hatással lesz munkámra és a mindennapi életemre is. 

3. Utómunka 

A tanulmányút tapasztalatairól, eredményeiről több fórumon számolunk be. 

Iskolánkban munkaközösségi megbeszélésen, nevelőtestületi értekezleten tájékoztatjuk 

kollégáinkat élményeinkről, melyek az iskola honlapjára is felkerülnek. A város lakói a helyi 

sajtó oldalairól és a városi televízió műsorán keresztül értesülhetnek az eseményekről. 

A tanulmányút megfelelt előzetes várakozásaimnak. A kint töltött idő hozzájárult 

ahhoz, hogy egy teljesen idegen nyelvi környezetben, ahol sokféle diáktársammal tanultam 

együtt megismerhettem a brit kultúrát, fejlődhettem szakmailag és angol nyelvtudás 

tekintetében, valamint gyakorolhattam az idegen nyelven történő megszólalást és 

véleménynyilvánítást a tanórák és a mindennapi élethelyzetek keretében. Az utazás főbb 

nyereségei a tanórán tanultakon kívül a társas kapcsolatok, az utazások, a szélesedő világlátás 

és nyitottság megtapasztalása, amely nagyban formálja az egyén karrierét és egyéniségét. A 

két hét meghatározó élmény volt számomra. A világ kinyílt és még több új tapasztalat 

megszerzésére és tanulásra sarkall. 

4. Javaslatok 



Szeretnék köszönetet mondani a tanulmányút szervezőjének, Csiszár Katalinnak, hogy 

megszervezte számunkra ezt a felejthetetlen két hetet. 

 


