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1. A tanulmányút általános értékelése 

 

1.1 Szakmai egyeztetések a tanulmányutat megelőző időszakban a szervezővel. Felkészülés 

a tanulmányútra. 

A 2015. júliusában az Erasmus program keretében az Egyesült Királyságban töltöttem két 

hetet, az angliai Margateben. A tanulmányúton való részvételt egy több mint két éves 

előkészületi szakasz előzte meg. Csiszár Katalin intézményünk prominens angol tanárnője és 

a későbbiekben a projekt koordinátora a kollégák körében felmerült igény alapján 

kezdő/újrakezdő angol nyelvtanfolyamot indított. Az órákra heti két alkalommal került sor, 

ennek keretében a tanárnő által választott tankönyv leckéi alapján haladtunk a tananyaggal, 

nagy figyelmet fordítva a csoportba járó személyek eltérő tudásszintjét. A tanfolyam óráin – 

miután ismertté vált számunkra a tanulmányúton való részvétel lehetősége – a fent említett 

tananyag mellé beépítésre kerültek azok a témák pluszban, amelyekkel az utazás alkalmával 

találkozhatunk, a programban vállaltunk, illetve az Egyesült Királyságban való 

tartózkodásunk alatt hasznosnak bizonyulhatnak. Ilyen témakörök voltak sok egyéb mellett, 

az ottani közlekedéssel, tájékozódással kapcsolatos szavak, szokások, tudnivalók, valamint az 

étkezési szokásaik, nemzeti ételek, italok megismerésével, a saját országunk kulturális 

jellegzetességeivel való összehasonlításon keresztül. Az utazás közeledtével a ránk váró 

programokhoz kapcsolódóan helyismereti-, történelmi, és egyéb hasznos információk 

birtokába juthattunk projekt koordinátorunk jóvoltából. Különböző szituációs gyakorlatok 

keretében is gyakoroltuk a szóbeli kommunikációt-, hallás utáni szövegértést, annak 

érdekében, hogy jómagam és azon csoporttársaim, akik hozzám hasonlóan, nem rendelkeztek 

angolnyelvből előzetesen megszerzett tudással, biztonsággal tudjuk kezelni az ott 

tartózkodásunk alatt biztosan felmerülő helyzeteket, például tudjunk kapcsolatot tartani a 

vendéglátóinkkal. Ezen felül részletes kép-, és hanganyaggal színesített ismertető órákon 

tanulmányozhattuk az országra vonatkozó hasznos tudnivalókat, mind földrajzi, mind 

kulturális tekintetben. A tanfolyam óráin helyet kapott az utazás gyakorlati tudnivalói, 

tennivalói, reptéri, tömegközlekedési és egyéb hasznos információk, természetesen mindez az 

angol nyelvtudásunk fejlesztésével egyidejüleg. 

1.2. A program általános értékelése szakmai és szervezési szempontból egyaránt 

Miután értesültünk arról, hogy elnyertük a pályázatot, nagyon sok teendő várt ránk, bár a 

hivatalos ügymenet töredéke sem terhelődött ránk, mivel azt helyettünk a pályázat projekt 

koordinátora pontos és áldozatos munkával előkészítette, ezzel számunkra nagy segítséget és 



könnyebbséget nyújtva. Kiválasztotta a számunkra megfelelő nyelviskolát, mérlegelve a 

csoport eltérő tudásszintjét, figyelembe vette, hogy mennyire tudjuk reálisan teljesíteni az 

előírt és vállalt követelményeket, illetve ki milyen fejlődést vár a tanulmányúton való 

részvételtől. Így esett a választás az angliai Margateben működő Margate Language Centre 

LTD, English in Margate nyelviskolájára.  Kiutazásunk előtt a csoport szintfelmérő 

feladatlapot töltött ki, mely fontos szerepet játszott abban, hogy az akkori és a programban 

való részvételünk utáni tudásszintünk alapján fel tudjuk mérni a tanulmányút hatékonyságát, 

eredményességét, illetve szükségességét. Az odautazás is komoly szervező munkát igényelt, 

repülőjegy, transzfer, úti okmányok, utasbiztosítás, EU kártya megléte, érvényessége, 

beszerzése. A nagyszerű szervezésnek köszönhetően kiutazásunk kényelmes, zökkenőmentes 

és biztonságos volt. A program nagyban elősegítette, hogy az előkészületi szakaszban 

megszerzett angoltudásunkat elmélyíthessük, azt a gyakorlatban alkalmazni tudjuk és merjük. 

Így megtapasztalhassuk egy idegen nyelv birtoklásának hasznosságát a mindennapi életben. 

Emellett élmény dús és tartalmas programokon vehettünk részt, melyek nagyban elősegítették 

a nyelvi fejlődésünk iránti további igényünket is. A programban való részvétel ahhoz is 

hozzájárult, hogy gondolkodásmódunk pozitív irányba változzon, hatással volt az élet 

szemlétünkre, munkafelfogásunkra, a külföldi gondolkodás megismerésén keresztül.  A 

tanulmányút alatt szerzett élmények bizonyosan hatással lesznek mindennapjainkra is, 

beépültek életünkbe. Úgy gondolom pozitív hatással volt rám ez a két hét, mely minden 

szempontból a fejlődésemet szolgálta.  Azt remélem, hogy hosszútávon is, mind 

magánemberként, mind szakmailag kamatoztatni tudom az itt szerzett tudást, tapasztalatot, 

életfelfogást, munkamorált.  Az itt átélt élmények alapján a jövőben, ha lehetőségem lesz 

hasonló programban részt venni, szívesen teszem majd azt.  

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

céljainak teljesülését? 

 A nyelvtanfolyam megkezdése előtt 3 nappal érkeztünk Londonba, igyekeztünk minél több 

látnivalót megtekinteni a rendelkezésre álló időbe. Jómagam először jártam ebben a városban, 

magával ragadott az építészetük, a brit emberek udvariassága, segítőkészsége, nyitott és 

pozitív gondolkodása. Ez a Londonban töltött két élmény dús nap hasznos előkészítője volt a 

harmadik napunknak, amikor is Margate-be utaztunk, ahol a nyelvtanfolyamunkat tartó iskola 

működik. A vonat állomáson várt bennünket a szállásadónk, saját autójával fuvarozott el 

bennünket az otthonába, mely a szállásunk is volt a következő két hétben. A kezdeti 

izgalmakat gyorsan feloldotta a házigazdáink kedves meleg fogadtatása, a kényelmes, 

otthonos szoba és a finom ebéd. A nyelvtanfolyam helyszínéül az English in Margate 

nyelviskolát választottuk. Az első ott töltött nap reggelén a szívélyes, baráti légkör fogadott 

bennünket. Az adminisztratív feladatok után rövid, 5 perces beszélgetés és az online kitöltött 

szintfelmérő alapján csoportokba soroltak bennünket, mindenki saját tudásszintje alapján. 

Részletes tájékoztatást kaptunk az órarendünkről, az iskola szokásairól, házrendjéről. A 

tanárok rendkívül kedvesek és segítőkészek voltak kezdettől fogva. Felajánlották, hogy 

bármikor a diákok rendelkezésére állnak, megkereshettük őket személyesen az irodában, e-

mailben, azonnal válaszoltak, foglalkoztak velünk, telefonon is elérhetőek voltak számunkra. 

Ha valamit nem értettünk addig magyarázták, amíg valamilyen módon világossá nem vált 



számunkra, úgy a tanagyaggal kapcsolatba, vagy bármi mást. Az órákon és azon kívül is 

közvetlen volt a légkör, érdeklődtek az anyanyelvünk, szokásaink családunk, munkánk és az 

országunk iránt. Ezen keresztül is megkönnyítve a tanulásunkat, és fenntartva a tanulás iránti 

lelkesedésünket. A velünk együtt az English is Margate-ben tanuló, más nemzetiségű diákok 

is nagyon közvetlenek, barátságosak voltak, az egymással való beszélgetések alkalmával 

rögtön hasznosítani tudtuk a frissen megszerzett tudást. Az iskolában a tanítási órákon kívül is 

lehetőséget biztosítottak a tudásunk gyarapítására azzal, hogy külön gyakorló szobában 

internetes felületen feladatokat kínáltak, amelyek kapcsolódtak az órai anyaghoz. Ezeket 

korlátlan mennyiségben használhattuk az ott tartózkodásunk idején, illetve még további 

három hónapig itthonról is elérhető számunkra az iskola honlapjának ezen felülete egy saját 

belépési név és jelszó megadásával. Az iskola a tanulás mellett minden napra kínált 

különböző programokat nagyon széles körben, mindenki talált magának megfelelő témájút. 

Ezek alkalmat nyújtottak arra, hogy szórakozás közben is gyakoroljunk, illetve újabb és újabb 

tudás birtokába jussunk, új ismeretségeket szerezzünk. Ezen programok keretében 

megismertették velünk városuk hírességeit, nevezetességeit, szórakozási lehetőségeit, ezzel is 

eredményesebbé és élvezetesebbé téve a programot. Valamint biztosítottak számunkra 

diákigazolványt is, amivel kedvezményesen vásárolhattunk belépőket, kaptunk a helyi 

tömegközlekedésre szóló bérletet is. Ez nagyban megkönnyítette az életünket és további 

lehetőségek nyíltak meg számunkra a környék megismerésében, felderítésében, az ott 

tartózkodásunk kellemessé, emlékezetessé és eredményessé tételében. Az iskola két-három 

naponta vagy elektronikus formában vagy papíralapon elégedettségi kérdőíveket töltetett ki 

velünk. Ezeken minden esetben érdeklődött a tanulásunkkal, szállásunkkal, az általuk 

szervezett programokkal való elégedettségünk felől. 

 

2. A program eredményei 

A tanulmányút célja és vállalt feladata részemről az idegen nyelvi kommunikációs 

kompetenciáim fejlesztése, korszerű ismereteket elsajátítani, a környék látnivalóinak 

felfedezése, a vendéglátóimmal való kapcsolat létesítése, azt a későbbiekben is fenntartani, új 

ismeretségek létesítése más országból származó kollégákkal szakmai kapcsolat kialakítása 

érdekében. Az program során sikerült elmélyíteni az előkészületi szakaszban szerzett tudást, 

mely így már biztos alapot nyújt és egyben további igényt képez bennem a további 

fejlődéshez. Számomra kifejezetten hasznosnak bizonyult az angol nyelvi környezetben 

eltöltött idő, mivel egyrészt muszáj volt használni az idegen nyelvet, ha meg akartam értetni 

magam, és érződött mind a diáktársaimon, tanáraimon vagy akár egy bolti eladón is, hogy 

megérteni, kapcsolatot teremteni, kommunikálni akar velem. A Margate Language Center 

Ltd. Englih in Margate intézménye által szervezett programok kellemes és érdekes időtöltést 

jelentettek számomra. Ezek alkalmával módomban állt olyan új ismereteket szerezni, 

ismeretségeket kötni, melyek számomra a jövőben mind személyes, mind szakmai 

szempontból építő, fejlesztő hatásúak lesznek. Reményeim szerint az általam jelenleg 

betöltött iskolatitkári állás feladatait az itt szerzett tudás és tapasztalat alapján még 

szakszerűbben, még állhatatosabban tudom majd végezni. Valamint, bízom abban, hogy 

munkaadóim a tanulmányúton való részvétel alkalmával szerzett tudásomnak és 

tapasztalataimnak, az ott szerzett partner kapcsolatoknak és külföldi gondolkodásmódnak, 



szemléletnek, munkafelfogásnak köszönhetően további komoly, felelősségteljes feladatokkal 

tudnak megbízni. 

3. Utómunka 

Az általam betöltött iskola titkári munkakör meglehetősen sokszínű, változatos. Ellátásához  

szükséges a rugalmasság, és a nyitottság, hogy a gyors tempóban érkező újdonságok, fejlesztések 

megismerése, elsajátítása és alkalmazni tudása ne okozzon gondot számomra. Munkámat elsősorban 

számítógépen és különböző elektronikus irodai gépeken végzem, ezeken az angol nyelv a 

használatos, mindennemű használati utasítás, esetleges hibaüzenet esetében. Mivel az informatika a 

programok kezelésén túl, jóval szélesebb körben érdekel, itt is hasznosítani tudom a megszerzett 

tudást, ezzel könnyítve, gyorsítva, hatékonyabbá téve feladataim elvégzését. Munkám részét képezik 

továbbá az információk, adatok begyűjtése, feldolgozása, valamint testvér intézményekkel való 

kapcsolattartás és egyes programok szervezésének rész feladatai. Az eddigiekben is nagy hangsúlyt 

fektetett intézményünk vezetősége az iskola hatékonyságát és fejlődését szolgáló pályázati 

lehetőségek kihasználására, elérésére, és a más intézményekkel való munka-, illetve baráti kapcsolat 

kialakítására.  Már hosszú évek óta jó viszonyt ápol iskolánk vezetősége és tanári kara sarmasági, 

nagyenyedi és boldelshauseni iskolákkal. Diákjaink ennek köszönhetően cserediák programok és a 

Határtalanul pályázat révén évek óta tud ellátogatni az említett városokba, megismerve az ottani 

embereket, kultúrát, oktatási rendszert és hazánk történelmi múltjának fontos helyszíneit, ezzel is 

színesíteni tudjuk tanulóink széleslátását. Jelenleg egy török iskolával folytatunk angol nyelvű 

levelezést hasonló céllal. Ez esetben máris nagy segítséget nyújt az angol nyelv kölcsönös ismerete 

és a programban szintén rész vevő török lánnyal kötött barátság is, melynek köszönhetően még 

inkább felkeltette érdeklődésünket e partnerség kialakításának lehetősége, fontossága  . Az Erasmus 

programban való részvételemnek köszönhetően újonnan szerzett tudásommal már jómagam is rész 

tudok venni ezekben az előkészületi munkákban és természetesen amennyiben sikerrel járunk a 

cserediák program megvalósulása során is kamatoztatni tudom az angliában eltöltött kéthét az 

előkészületi szakaszban megszerzett tudást. Mindez javítja a munkám hatékonyságát, reményeim 

szerint segítheti szakmai előmenetelemet.  

 A tanulmányúton szerzett tapasztaltaknak köszönhetően új célkitűzésekkel gazdagodtam, melyet 

legjobb tudásom szerint hasznosítani is kívánok a jövőben. Véleményem szerint, ennek a 

programnak a hatására fejlődött a szervezőképességem,  önállóságom, problémamegoldó 

képességem. Hasznosnak találom, hogy a pályázati lehetőségnek köszönhetően a velem közösen 

utazó kollégáimmal egy az eddiginél szorosabb baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. Az 

előkészületi szakaszban már érezhető volt a közös tanulás erős csapatépítő jelleggel bír, és a kint 

tartozkodásunk alatti közös munka, közös élmény esetenként az egymásra utaltság is nagyban 

elősegítette, hogy az eddigi egyszerű munkakapcsolton túlmutató kapcsolat alakuljon ki közöttünk. 

Ennek a ténynek köszönhetően az Erasmus program a további közös munkánkat is  mindenképpen 

elősegíti, hatékonyabbá teszi. . Céljaim közé tarozik, hogy a jövőben minél nagyobb részt vállaljak 

az intézményünkben folyó informatikai fejlesztések munkálataiba valamint a belföldi és külföldi 

testvériskolákkal tervezett partner kapcsolatok kiépítésébe, a közös programok szervezésében.   A 

tanulmányúton szerzett tapasztalataimat, élményeimet a programban vállaltaknak megfelelően az 

alábbi írásos beszámoló formájában kívánom bemutatni. Ezen beszámolót intézményünk honlapján 

lehet megismerni, valamint a vezetőség kérésére a megjelölt nevelőtestületi értekezleten 

képanyaggal kiegészített beszámolót tartok, illetve szintén amennyiben igény merül fel rá, a helyi 



sajtóban, médiában is lehetőség van a program bemutatására, propagálására. 

A tanulmányútra nagy várakozással készültem, és még nagyobb örömömre szolgált, hogy be is 

váltotta a hozzáfűzött reményeimet. Az Egyesült Királyság csodálatos vidékein eltöltött két hétet 

követően feltöltődve élménnyel, új ismeretekkel és új célkitűzésekkel érkeztem haza. A programon 

való részvétel rengeteg hasznos ismeretet, élményt nyújtott számomra. Jelenleg még nem ismeretes 

előttem konkrét, a közeljövőre vonatkozó együttműködési terv az Egész életen át tartó tanulás 

programjában, de amennyiben lehetőségem nyílik rá, szeretném további hasonló projektek keretében 

fejleszteni kompetenciáimat. 

 

 

 

 

 

 


