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1. A tanulmányút általános értékelése 

2013-ban elvégeztem az Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Kft. 

által szervezett „Angol nyelv – köznapi és munkahelyi nyelvhasználat” című  80 órás  

képzését.  A 80 óra leteltével nem hagytam abba az angol nyelv tanulását. Heti 2 alkalommal 

tovább folytattam azt csoportfoglalkozásokon Csiszár Katalin vezetésével. 

Amikor értesültem arról, hogy megnyertük a pályázatot és 2015. júliusában 2 hetes intenzív 

nyelvtanfolyamon vehetek részt Angliában, izgatott és folyamatos készülődésbe kezdtem, 

kezdtünk csoporttársaimmal együtt. Ahogy közeledett az utazás időpontja mindennapos 

beszédtéma volt közöttünk az előttünk álló út. Minden nap újabb és újabb kérdések 

fogalmazódtak meg bennünk az utazással, a leendő kinti életünkkel kapcsolatosan. Ezekre a 

kérdésekre Kati, a program koordinátora, mindig nagy türelemmel, körültekintően válaszolt. 

A készülésben is nagy segítségünkre volt Kati, aki az angol nyelvi órákon túl alapos és 

sokoldalú tájékoztatást, felkészítést tartott nekünk az előttünk álló tanulmányútról, ezzel 

kapcsolatos feladatainkról, kötelezettségeinkről. Egyik alkalommal például hallottunk 

történelmi áttekintést Angliáról, egy másik alkalommal az angol pénzekkel ismerkedtünk meg 

úgy, hogy a kezünkbe vehettük azokat, megbeszéltük mennyit érnek . E-mail-ben megkaptuk 

Katitól az utazáshoz szükséges , praktikus eszközök, ruhatár listáját;  Margate-ról térképet, 

bejelölve, hol lesz a szállásunk. Kaptunk e-mail-ben időjárás előrejelző térképet arról az 

időszakról, amit Margate-ban fogunk tölteni. Az út megkezdése előtt angol nyelvi 

szintfelmérő feladatlapot töltöttem, töltöttünk ki.                                                                      

Az elutazásunk előtt felvettem a kapcsolatot a fogadó családdal. E-mail-ben értesítettem őket 

érkezésünk időpontjáról, helyéről, és arra kértem őket, jelezzenek vissza, kijönnek-e értünk a 

vasútállomásra, vagy magunk oldjuk meg az utazást.                                                               

Az utazás előtt a fogadó iskolától a Margate Language Centre Ltd nyelviskolától kaptam e-

mail-ben bemutatkozó, üdvözlő üzenetet, bemutatkozó levelet a fogadó családról. Indulás 



előtt szintfelmérő tesztet töltöttem ki és küldtem vissza Margate Language Centre Ltd 

nyelviskolának is.                                                                                                            

Margate-ban a fogadó családunk várt a vasútállomáson bennünket. Első nap az iskolában 

diákigazolványt készítettek rólunk, személyes elbeszélgetés után csoportokba soroltak 

bennünket, majd tartottak egy általános tájékoztatást. Kaptunk egy dossziét, ami nagyon 

hasznos információkat tartalmazott: az órabeosztásokat, az iskola által szervezett választható 

programokat, térképet Margate-ről. Miután megkaptam az angol nyelvkönyvet megkezdődött 

az első angolórám Tim Nickoll vezetésével. Ez után minden nap az előre megadott terv 

szerint pontos órakezdések és befejezések voltak. Délelőttönként heti 20 óra nemzetközi 

csoportban intenzív nyelvtanfolyam, délután heti 4 nyelvóra (kedden és csütörtökön) zárt 

csoportban. Az órákon szóbeli kommunikáció, szövegértés és szókincsfejlesztés állt a 

középpontban. A tanórákon változatos eszközökkel (kivetített kisfilm, kivetített képek, 

laminált képek, feladatkártyák) és érdekes feladatokkal (például: étel recept írása, térképen 

város keresés leírás alapján, rejtvény megoldása a szó körülírásával, utazási ajánlatok közül a 

csoport számára legszimpatikusabb kiválasztása közös megegyezéssel, egy napos program 

összeállítása egy turista részére menetrend, nyitva tartás figyelembevételével) oktattak 

bennünket. A munkaformákat gyakran változtatták: egyéni és frontális munka mellett gyakran 

dolgoztunk párban és kisebb vagy nagyobb létszámú csoportokban. Ilyenkor tanáraink körbe 

jártak, folyamatosan javították, segítették munkánkat, beszédünket, kiejtésünket.  

Iskolaidő után és hétvégén jól szervezett, tartalmas programokon vettünk részt : Margate , 

Canterbury, London, Brighton, Rochester, Leeds Castle, Ramsgate, BBQ a tengerparton, 

ismerkedős est az iskolában. Ezeket a programokat az iskola vagy Kati szervezete. 

Segítségükkel sikerült alaposan felfedezni Margate és a környék látnivalóit. Minden egyes 

alkalomról rengeteg új élménnyel, ismerettel, tapasztalattal gazdagodva érkeztem vissza.     

Margate-ben való tájékozódásomat nagyon megkönnyítette az iskola által szervezett gyalogos 

városnéző séta az első tanítási napunk délutánján. A városban található kagylóbarlangot, a 

különleges, fehér köves tengerpartot, a helyi kiállítótermet Kati vezetésével, csoportosan 

fedeztük fel délutáni szabadidőnkben.                                                                             

Canterbury-ben két délutánt is eltöltöttünk. Első alkalommal ugyanis diplomaosztó ünnepség 

miatt nem volt látogatható Anglia legrégebbi katedrálisa, amit mindenképpen látni szerettünk 

volna belűről is, ezért utaztunk el ide még egyszer.                                                                                                    

Londont kiadós gyalogos városnéző sétával fedeztük fel: Buckingham - palota, parlament 

épülete és a Big Ben, London Eye, Westminster apátság, Tower, British Museum voltak a 



számomra felejthetetlen helyszínek, amiket ez alkalommal megismertem.                                                                     

Brighton-ban megnéztük a csodálatos Royal Pavilion-t, sétáltunk a Brighton Pier-en, s egy 

rövid időre megpihentünk a Brighton Beach-en, ahol vállalkozóbb kedvű társaimmal a 

lábunkat is megmártottuk a tenger langyos vizében.                                                                               

Charles Dickens városában, Rochester-ben megnéztük a katedrálist, ami a második legrégebbi 

katedrális Angliában a Canterbury után. Jártunk múzeumban, és Anglia egyik legrégebbi 

kővárában is.                                                                                                                                 

Leeds Castle-ben egy teljes napot töltöttük: megnéztük a kastélyt, bolyongtunk a 

labirintusban, láttunk madárbemutatót, sétáltunk és gyönyörködtünk a dús növényzetű 

kertekben.                                                                                                                             

Ramsgate-ben, utolsó délutánunkon csoportunkkal a viking hajót és a kikötőt néztük meg. 

Mire visszaértünk Margate-be az idő is elszomorodott, s kinti tartózkodásunk alatt először 

napközben zuhogó esőben gyalogoltunk haza a szállásunkra.  

                                                                                                       

2. A program eredményei     

 Két hét alatt megtapasztaltam és megértettem azt, mennyire más, mennyivel hatékonyabb 

anyanyelvi környezetben tanulni, gyakorolni az angol nyelvet. Ez a személyes tapasztalatom 

ösztönző hatású saját angol nyelvi tanulmányaim folytatására. Ezek után tanítványaimat is 

sokkal hitelesebben tudom majd motiválni az angol nyelv tanulására személyes 

tapasztalataimat, élményeimet elmesélve.  

A tanórákon alkalmazott változatos munkaformák, feladatok nagyon tetszettek. Ezekhez 

hasonló feladatokat gyakrabban fogok alkalmazni saját tanítási gyakorlatomban.  

Idegen nyelvi kompetencia területen fejlődtek angol nyelvi ismereteim: bővült a szókincsem, 

javult kommunikációs képességem. Rengeteg új szót tanultam az iskolában, amiket a szótárba 

írtam. Sok olyan szóval is gyarapodott szókincsem, amit azért tanultam meg, mert olvastam 

egy hirdetőtáblán, csomagoláson vagy tájékoztató táblán.         

Vendéglátó családunknál minden reggelinél és vacsoránál „angol nyelvórán” vettünk részt. 

Házigazdáink nagyon kedvesek, érdeklődők, beszédesek voltak. Minden este megkérdezték, 

mit csináltunk aznap, merre jártunk, hova kirándultunk, mit láttunk, mit ebédeltünk.              

Családunknál rajtunk kívül másik három diáklány is lakott. Általában minden reggelinél és 

vacsoránál együtt étkeztünk velük és majdnem mindig házigazdáink is velünk étkeztek. 



Általában heten ültünk az asztalnál, s étkezés közben angolul beszélgettünk.  Szó esett többek 

között ezeken a kötetlen családi beszélgetéseken kertészkedésről, befőtt eltevésről, családról, 

sportról, időjárásról, a bosszantó sirályokról, Magyarországról, Olaszországról és Belgiumról. 

Ezek a mindennap ismétlődő családias beszélgetések szövegértésem és szókincsem mellett a 

kezdeményező és kapcsolatteremtő készségem is jelentősen fejlesztették. 

A tanulmányút alatt kettő héten keresztül távol az otthonomtól, új és ismeretlen környezetben 

kellett élnem. Ez idő alatt személyes kompetenciáim közül az önállóságom és a 

döntésképességem, szociális kompetenciák közül a szervezőkészségem jelentősen fejlődött, 

hiszen minden nap meg kellett tervezni és szervezni olyan egyszerű dolgokat, mint például: 

hogyan jutok el az iskolába a szállásomról: gyalogosan vagy busszal, mikor jön a busz és 

hányas számúra kell felszállni, hogy jó helyre érkezzek, vagy: hol tudok ennivalót vásárolni 

ebédszünetben.                                                                                                                    

Minden nap az iskolában, amikor a más országból érkezett iskolatársakkal, tanáraimmal 

kommunikáltam kapcsolatteremtő készségemet és a kezdeményezőkészségemet jelentősen 

fejlesztettem.          

A tanulmányút alatt a gasztronómia területén is bővültek ismereteim. Alkalmam nyílt 

összehasonlítani a magyar konyhát az angol konyhával. Megkóstoltam számos olyan ételt, 

amiket csak az angol könyvből ismertem eddig, mert megtanultam az angol nevét és láttam a 

fényképét. Ilyenek voltak: angol reggeli: pirítós, dzsem, angol fekete tea tejjel; English 

breakfast, Fish and chips borsó pürével, sausage, ecetes és zöldséges chips. 

Bővült tudásom földrajzi szempontból is. Megtapasztaltam, milyen gyönyörű, dús, zöld a 

növényzet a tengerparton a kedvező éghajlatnak köszönhetően. Olyan virágokat láttam, amik 

nálunk is gyakran előfordulnak a kertekben (pl: muskátli, hortenzia), csak sokkal dúsabbak, 

virágosabbak, mint nálunk a forró nyárban. Mediterrán növényeket is láttam kiültetve a 

kertekbe, amiket az enyhe tél miatt nem kell felszedni teleltetésre.                                      

Mivel minden nap a tengerparton vezetett hazafelé az utunk, a tenger apály-dagály jelenségét 

is alaposan meg tudtam figyelni. 

Történelmi ismereteim is bővültek: Philippa Gregory írónő könyveiben az angol történelem 

egy-egy híres királyának életét dolgozza fel. A tanulmányút előtt kezdtem el olvasni A másik 

Boleyn lány című könyvét, ami VIII. Henrik és  felesége, Boleyn Anna sorsát mutatja be. 

Hazaérkezésem után fejeztem be a könyv olvasását, ami azért volt nagyon nagy élmény 

számomra, mert a könyvben előforduló helyszínek közül a Tower-t a londoni kirándulásunk 



alkalmával láttam. Ott sétáltam, ahol évszázadokkal ezelőtt a könyv szereplői éltek, ahol 

Boleyn Annát kivégezték. Ez után elolvastam az írónő egy másik könyvét is, ami IV. Edward 

és felesége, Elizabeth életén keresztül a Rózsák háborúját dolgozza fel. Ebben a könyvben a 

Tower mellett gyakori helyszín volt a Westminster apátság, amit szintén a londoni 

kirándulásunkon meglátogattunk. Mindkét könyvben szerepelt a Pembroke név. Ez azért volt 

érdekes számomra, mert Margate-ban a Pembroke utcában laktam. 

Nagymértékben fejlődött kinti létem alatt az IKT kompetenciám is. Minden nap képeket 

készítettem a tanári tablettel. Ezeket a képeket hazaérkezésünk után drive segítségével 

megosztottam csoporttársaimmal, akik pedig az általuk készített képeket osztották meg drive 

segítségével velem és társainkkal.                                                                                                   

Kati email üzenettel értesített bennünket kint tartózkodásunk alatt, a következő napi 

programváltozásról, fontos információkról.                                                                                

Beteg csoporttársamnak email segítségével küldtem el az iskolában aznap tanult tananyagot, 

amit a tablet segítségével fényképeztem le.                                                                         

Családommal e-mail és skype segítségével tartottam a kapcsolatot. 

3. Utómunka  

A tanulmányút tapasztalatait szóbeli beszámoló formájában tudom átadni a 

munkaközösségemnek.                                                                                                     

Nevelőtestületi értekezleten fényképes és szóbeli beszámoló segítségével az egész tantestület 

tájékoztatást kap a tanulmányút élményeiről, tapasztalatairól.                                                    

A tanulmányútról szóló beszámolóm megjelenik iskolám honlapján.                                              

A helyi Vadkerti Újságban újságcikk segítségével értesülnek az olvasók erről a 

tanulmányútról és élményeiről. 

Ez után az angliai tanulmányút után tovább fogom folytatni angol nyelvi tanulmányaimat, 

mert két hét alatt megtapasztaltam azt, milyen hasznos dolog az angol nyelv tudása és mennyi 

tanulnivalóm van még ezen a téren.  

Ennek a pályázatnak a segítségével először jártam Angliában. Ez a tanulmányút előzetes 

várakozásaimat messze felülmúlta. Olyan sokrétű gazdagodáshoz, pozitív élményekhez 

juttatott, amilyenre nem számítottam. Kifogástalan volt a szervezés, a házigazdák, a tanárok, a 

programok. Köszönöm a lehetőséget a pályázatot elbíráló embertársaimnak, és iskolámnak, a 

rengeteg felejthetetlen élményt a szervezőknek!   Köszönöm a sok segítést, támogatást, 

biztatást, szervezést, tájékoztatást Csiszár Katalinnak, a program koordinátorának!       



                                                                                                                                                                                                                   

Kárászné  Németh Anita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


