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1. A tanulmányút általános értékelése 

Kérjük, mutassa be és értékelje a tanulmányút szakmai munkáját tartalmi és szervezési 

szempontból egyaránt. Vegyen figyelembe minden olyan elemet, mely segítette, vagy esetleg 

hátráltatta az együttműködést. A szakmai munka ismertetésénél térjen ki a következő 

pontokra.  

1.1. Szakmai egyeztetések a tanulmányutat megelőző időszakban a szervezővel. Hogyan 

készült fel a tanulmányútra? 

1.2. A program általános értékelése szakmai és szervezési szempontból egyaránt 

1.3. A meglátogatott intézmények bemutatása. Mennyiben szolgálták a program szakmai 

céljainak teljesülését? 

2015. július 12-től két hetes angol nyelvtanfolyamon vettem részt az angliai Margate-ban. Az 

utazás az Erasmus + ösztöndíj keretein belül valósult meg. A sikeres pályázatot kolléganőnk 

Csiszár Katalin, a project koordinátora írta. Sokat köszönhetünk neki mind az utazás előtti 

előkészületekben, mind a kint tartózkodásunk alatt is.  

Én német nyelvszakos tanítóként, tanárként dolgozom egy általános iskolában. Mindig 

fontosnak tartottam a nyelvtanulást, egy ideje szerettem volna megtanulni angolul is. Azért 

fontos ez számomra, mert sok módszertani szakirodalom csak angolul érhető el, illetve 

minden napi munkám során is hasznát veszem, hisz az osztályomba járnak olyan gyerekek, 

akik angolul tanulnak, így tudok segíteni nekik a délutáni tanulásban. Két évvel ezelőtt 

kezdtem el angolul tanulni, az órákat kolléganőm tartja heti két alkalommal 12 fő részére. 

Nagyon megörültünk, mikor beszámolt nekünk a sikeres pályázatról. Az előzetes 

munkálatokból szinte minden terhet levett a vállunkról, megszervezte a repülőutat, 

kiválasztotta a nyelviskolát és programokat, kirándulásokat szervezett.  

Margate egy dél-angliai város, közvetlen a tengerparton. Családoknál voltunk elszállásolva, 

én egy nyugdíjas házaspárnál laktam kolléganőmmel. Még utazás előtt kapcsolatba léptünk 



velük e-mailen keresztül. Rajtunk kívül még egy belga és két olasz lány is lakott itt, ők egy 

másik nyelviskolába jártak. A család gondoskodott az étkezésünkről, reggelit és vacsorát 

kaptunk náluk, az ebédet mi magunk oldottuk meg. 

Az intenzív nyelvtanfolyam a „Margate Language Centre Ltd”nyelviskolájában volt. Még 

kiutazás előtt megírtunk egy szintfelmérő tesztet. Első napon egy szóbeli elbeszélgetésre 

került sor. Ezek eredményei alapján alakultak a csoportok, amik átjárhatóak voltak. Ha valaki 

túl nehéznek vagy könnyűnek találta az ottani munkát, kérhette magát más csoportba. Én A2-

es szintű csoportba kerültem. Csoportunkat, ami 12 főből állt, magyar, török, cseh diákok 

alkották. Pedagógiailag sajnos nem túl szerencsésen alakult a csoport, hisz túlnyomó részt 

magyarok tanultunk itt. Az iskola jól felszerelt, a tanárok (Tim, Sue) jól felkészültek voltak. 

Ettől kezdve délelőttönként heti 20, és délutánonként heti 4 óra zárt csoportban tanultunk. A 

délelőtti órák fél tíztől egyig tartottak fél óra szünettel, a délután foglalkozások kettőtől fél 

négyig. Én nyelvtanárként kíváncsi voltam, az angol mellett módszertani újdonságokat is 

tanulok-e. Megismertem, hogyan lehet hatékonyan fejleszteni mind a négy nyelvi készséget 

(szóbeli, írásbeli, olvasási és hallgatási). Minden órán vettünk nyelvtani ismereteket, 

olvastunk. Az órák felépítése, a feladatok megválasztása jól alátámasztotta a szóbeli 

kommunikáció-, hallás utáni szövegértés fejlesztését, szókincsbővítést. Számomra mindig is a 

hallott szöveg megértése okozott problémát. Itt sok alkalom adódott ezen készség 

fejlesztésére. Jó hangulat jellemezte mind a délelőtti, mind a délutáni foglalkozásokat. 

Változatos munkaformákban dolgoztunk: volt olyan feladat, amit önállóan oldottunk meg, 

leggyakrabban párban dolgoztunk, de csoportmunkával is találkoztunk. Nekem leginkább 

azok az interaktív feladatok tetszettek, amikor helyünkről felállva a csoport összes tagját 

valamilyen kérdésben megszólítottuk, egymásnak kérdéseket tettünk fel. Még az első napon 

megmutatták az iskola könyvtárát, ahol különböző nehézségű angol könyveket lehet olvasni, 

illetve felhívták figyelmünket számos hasznos weboldalra, amit a könyvtár számítógépén 

bárki szabadon használhatott. Minden délutánra kaptunk házi feladatot is, ami mennyisége és 

nehézségi foka megfelelő volt. Az igazi nyelvóra a vendéglátó családoknál várt ránk, itt 

teljesen magunkra voltunk hagyatkozva. az angoltudásom még igen gyér, de ők nagyon 

készségesek voltak, próbáltak egyszerű szerkezeteket használva kommunikálni velünk. Úgy 

gondolom, mindenben meg tudtuk értetni magunkat. 

A nyelvi képzésen túl lehetőségünk volt kirándulásokon is részt venni. Néhányat az iskola 

szervezett, néhányat pedig kolléganőnk. 

Egy hétvégén London nevezetességeit fedeztük fel. Gyalogos városnézés során jártunk a 

Green Parkban. Természetesen a legfőbb látnivalók nem maradhattak el: Buckingham Palota, 



a Parlament a Big Ben-nel, Tower Bridge és a Temze partján álló erődítmény a Tower. Itt sok 

információt tudtunk meg az angol történelemről. Nagy izgalommal vártuk, hogy felszálljunk a 

London Eye-ra, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a városra. Megnéztük még a British Museum 

néhány kiállítását. Lenyűgöző volt számomra a Westminster apátság.  

Hosszabb kirándulást tettünk Canterburybe. A város nagyon hangulatos középkori utcáival, és 

természetesen a legnagyobb hatást a katedrális, ami Anglia legöregebb katedrálisa, gyakorolta 

rám. Egy egész napot töltöttünk Leeds Castle-ben, sétáltunk a csodás parkban és megnéztük a 

kastélyt is. Brighton Anglia egyik legnagyobb és leghíresebb tengerparti üdülőhelye. Legfőbb 

nevezetessége, a Royal Pavilion IV. György nevéhez fűződik. Charles Dickens nyomdokaiban 

jártunk, amikor Rochester városába látogattunk. Az író számos története itt játszódik. Az 

itteni katedrális az ország második legrégebbi katedrálisa. 

Érdekes látnivalókban Margate sem szűkölködik. Ha csak a tengerpartján sétálunk, már 

kikapcsolódik az ember. A város egyik nevezetessége a Shell Grotto (Kagyló barlang). Nem 

tudni, milyen időből származik, azt sem mire használták. Nagy valószínűség szerint templom 

vagy kegyhely lehetett, kb. 4,5 millió kagylóhéjból, csigaházból rakták ki a falait. 

Gasztronómiai utazás is volt ez számunkra. Megtapasztaltuk, kipróbáltuk az angol konyhai 

ízeit, specialitásait. 

A kurzus végén kitöltöttünk egy elégedettségi tesztet, ami az iskolával, a szállást adó 

családdal és utazással kapcsolatos kérdéseket is tartalmazott. 

 

 

2. A program eredményei 

Kérjük, hogy adjon átfogó képet a tanulmányút eredményeiről az alábbiak szerint.  

2.1. Milyen új ismereteket szerzett az adott szakmai területen?  

2.2. Sikerült-e bármilyen jó gyakorlatot azonosítani? Ha igen, röviden ismertesse. 

2.3. Fejlődtek-e a tanulmányút eredményeképpen az Ön szakmai, esetleg személyes kompetenciái?  

Az angol órákon megismertem újabb módszertani ötleteket, amiket itthon a saját óráimon is 

szeretnék kipróbálni, minél hatékonyabban használni. Jó ötleteket kaptam gyors csoportalakításra. 

Nagy hatással volt rám a külföldi mentalitás, az angol munkamorál, szellemiség. Mindig szívesen 

olvastam történelmi regényeket, most nagyon jó, hogy ténylegesen magam elé tudom képzelni a 

helyszíneket, mert jártam ott. 

Szociális kompetenciám fejlődött, hisz ketten két hétig együtt laktunk egy teljesen idegen országban, 



ismeretlen családnál. Szeretem az embereket, sok új ismerősre tettem szert. 

IKT eszközöket is sokat használtam a project megvalósítása során. 

Elsődleges célom ezzel az utazással az volt, hogy bővítsem angol nyelvtudásomat. Idegen nyelvi 

kompetenciák közül legtöbbet a hallott szöveg értés fejlődött. Tökéletesedett kiejtésem azáltal, hogy 

két héten keresztül angol anyanyelvi közegben éltünk, rengeteg új szót megjegyeztem. 

A kint szerzett tudást, tapasztalatokat a minden napi gyakorlatba szeretném minél hatékonyabban 

átültetni. 

 

 

 

3. Utómunka 

Az alábbiakban a disszeminációra, a valorizációra és az esetleges további szakmai 

együttműködésekre vonatkozó terveit mutathatja be.  

3.1. Milyen formában és mely célcsoport(ok)nak tervezi átadni a tanulmányút tapasztalatait? 

3.2. Vannak-e olyan tapasztalatok, melyek közvetlenül vagy adaptálva beépíthetők az Ön, vagy az 

Ön intézményének szakmai gyakorlatába? 

3.3. Mely résztvevőkkel alakított ki közelebbi szakmai kapcsolatot? Milyen területen és milyen 

formában kínálkozik lehetőség további szakmai együttműködésre személyes, vagy intézményi 

szinten? Milyen konkrét lépésekben sikerült megállapodniuk? Megfogalmazódott-e esetleg 

valamilyen együttműködés terve az Egész életen át tartó tanulás programjában (Szakértői 

tanulmányutak, Comenius, Többoldalú együttműködések stb.)?  

3.4. Mennyiben volt összhangban a tanulmányút előzetes várakozásaival? 

A tanévnyitó értekezleten fényképekkel illusztrált élménybeszámolót tartottunk, melyet közösen 

állítottunk össze. Tagja vagyok iskolánk alsós és idegen nyelvi munkaközösségének is, nekik is 

beszámoltunk utazásunkról. A helyi újságban, a Vadkerti Újságban is jelent meg cikk, ami az iskola 

honlapján is olvasható. 

 

 

 

4. Javaslatok 

Kérjük, írja le észrevételeit, javaslatait azzal kapcsolatban, hogy az alábbi szereplők mit tehetnek a 



program minőségének, eredményességének javítása érdekében.  

4.1. Tanulmányút szervezője 

4.2. Nemzeti Iroda 

Nagyon hasznos volt ez a képzés. Rengeteg tudással, élménnyel gazdagodtam. Köszönettel tartozom 

ezért iskolámnak, legfőképpen Csiszár Katalin kolléganőmnek, aki az egész utazást, a képzést 

számunkra megszervezte. 

 

 


