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1. A tanulmányút általános értékelése  

1.1. Szakmai egyeztetések a tanulmányutat megelőző időszakban a szervezővel. Hogyan 
készült fel a tanulmányútra? 
 

     Amikor 2014-ben először hallottam a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola berkein belül az Erasmus + pályázatról, szinte azonnal, 

gondolkodás nélkül jeleztem szervezőnk felé részvételi szándékomat, hiszen az 

elhangzott előzetes információk hallatán nagyszerű lehetőséget láttam benne mind 

szakmai, mind kapcsolatépítési szempontból. Már rendelkeztem nyelvismerettel, 

hiszen az angol nyelvet 8 éves koromtól kezdve rendszeresen tanultam- akkor még 

magán úton-, majd a gimnáziumi évek alatt egy középfokú nyelvvizsga megszerzése 

is lehetővé vált számomra. A főiskolai évek alatt viszont mentesültem a 

nyelvvizsgámra való tekintettel a nyelvtanulás alól, viszont nagyon sok társam 

keresett fel, ha bármiféle problémájuk, nehézségük támadt a nyelvtanulás során. Az 

elmúlt évek alatt intézményünkben számtalanszor helyettesítettem nyelvtanár 

kollégáimat különböző évfolyamokon, nagyon tetszett a kihívás, a feladat, szerettem 

angol nyelvi órákat megtartani. A nyelvtani ismeretek azonban, mint ahogyan a 

szókincs is, ha nem napi szinten használja az ember, akkor elfelejtődik. Így 2014-

ben, azzal egy időben, hogy beadtam jelentkezésemet az Erasmus + angol nyelvi 

pályázatára, jelentkeztem vezetőnknél, szervezőnknél egy intenzív angol nyelvi 

tanfolyamra, amit kollégáim, már az ezt megelőző évben elkezdtek. A felkészülés 

intenzív nyelvórák keretében, heti kétszer, másfél órás időtartamban zajlott, nagyon 

szervezetten, tudatosan felépített nyelvtani anyagokkal, szókincsfejlesztéssel, 

hallgatási és fordítási gyakorlatokkal fűszerezve. Felkészülésünkben segítségünkre 

volt az Oxford kiadó hatékony tankönyvcsomagja, a NEW ENGLISH FILE Pre -   

intermediate kiadványa tanulói könyvvel, munkafüzettel és cd- vel ellátva. Oktatónk, 

aki egyben szervezőnk és vezetőnk is volt a program során, rengeteg kiegészítő 

anyaggal segítette felkészülésünket. Sokat beszélgettünk és ismerkedtünk az angol 



nyelvi kultúrával, az angol szokásokkal, mentalitással, az etikettel, ételekkel, az 

angolok kultúrájával, nagyon sok rövid ismertető jellegű filmet láttunk ezzel 

kapcsolatban, számos kiegészítő, ismertető jellegű segédanyagot kaptunk tőle. A 

felkészülési időben vezetőnk folyamatosan informált bennünket a pályázat 

előrehaladtáról, az éppen aktuális tennivalókról, és a pályázat éppen akkori állásáról, 

fázisáról.  

1.2. A program általános értékelése szakmai és szervezési szempontból egyaránt 

  Az Erasmus+ pályázatban foglaltak szerint elutazni Angliába, Margate-be, 

szakmailag is és kulturális, valamint szociális szempontok szerint is nagyon 

tanulságos és mindenképp hasznos program volt. Azelőtt soha nem jártam 

Angliában, tehát az ország szépsége földrajzilag is lenyűgözött, Margate egy 

fantasztikusan szép tengerparti város, nekünk, magyaroknak, akik az Alföldről 

elutazhattunk egy teljesen más vidékre, ahol nap, mint nap a tengerpart vesz körül, 

ahol rengeteg nemzet él együtt harmóniában, leírhatatlan élmény volt. A Margate 

Language School már megjelenésében egy titokzatos világról árulkodott, amit 

megerősített a benne dolgozó oktatók, sokféle nemzetiségű diákok és a színes 

oktatási anyagok és módszerek együttes rendszere. 

     

Mielőtt kiutaztunk, egy online felvételi tesztet kellett kitöltenünk és visszaküldenünk. 

A teszt két feladat típusból állt: egy 100 kérdésből álló, feleletválasztós tesztből és 

egy két kérdésből álló, röviden kidolgozandó, fogalmazás írása volt. A szóbeli 

felvételit az első iskolai napunk reggeli óráiban teljesítettük, majd ezen felvételik 

kiértékelése alapján soroltak bennünket különböző nehézségi szintű csoportokba. A 

csoportok más-más tantermekben, egy-egy oktatóval, tudásszintüknek megfelelő 

nehézségű tankönyvekből tanultak, amit az oktatók számos segédanyaggal 



egészítettek ki. A tanulócsoportokban igen sokféle nemzetiségű tanulókat válogattak 

össze a felvételiket követően, így az angol volt az egyetlen nyelv, amelynek tudatos 

használatával mindennapi,” iskolatársi” kapcsolatokat alakíthattunk ki társainkkal, 

oktatóinkkal egyaránt. Nyelvi fejlődésünket a tankönyvek, színes oktatói 

segédanyagok tárháza mellett, interaktív segédanyagok is segítették, valamint az 

internet adta számos csodás weboldal bebarangolása tette lehetővé számunkra. A 

tanítási órák minden nap 9.30-11 óráig, majd 11.30-13 óráig tartottak, valamint 

kedden és csütörtökön délután 15.45-17.15-ig is volt képzésünk. Minden nagyon jól 

szervezett és átlátható volt a hallgatók számára. Bármi problémánk adódott, nyugodt 

szívvel kereshettük meg oktatóinkat, a vezetőket, mindenben készségesen álltak 

rendelkezésünkre.  

     

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

céljainak teljesülését? 

Kint tartózkodásunk során számos, szebbnél szebb városba jutottunk el, ahol 

megannyi gyönyörű épülettel, városképpel, látvánnyal találkozhattunk. Eljutottunk 

Canterburybe, Rochesterbe, Ramsgatebe, Londonba, Maidstone- Leeds Castlebe, 

Brightonba a Royal Pavilionba….fantasztikus élményekkel gazdagodtunk. Szakmai 

céljainkat mindenképp szolgálták és segítették, hiszen történelmi ismereteink 

gazdagodtak a meglátogatott helyek bemutatásával, megismerésével, 

tapasztalatainkat itthon, munkahelyünkön diákjainknak átadhatjuk, ismereteiket 

bővíthetjük nem csak történelem, de angol nyelvórákon is.  

 

 

 

2. A program eredményei 

2.1. Milyen új ismereteket szerzett az adott szakmai területen?  

 A tanulmányút során fejlődött angol nyelvi tudásunk mind nyelvtanilag, mind szóban. A 

szókincsünk gazdagodása, a nyelvtani ismereteink pontosítása lehetőséget adott 

számunkra, hogy napról napra helyesebben, pontosabban és bővebben fejezhessük ki 

magunkat az oktatóinkkal és más  nemzetiségű csoporttársainkkal való kommunikációnk 

során. Módszertani ismereteink bővültek, amelyeket saját területünkön is alkalmazni 

tudunk a pedagógiai munkánk során. 

 



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

kompetenciái?  

 Szakmai és személyes kompetenciáink mindenképpen sokoldalúan és eredményesen 

fejlődtek. 

Megemlíteném az idegen nyelvi-, szociális-, IKT kompetenciákat, az idegen nyelv 

tanításának módszereit, amelyek nagyon változatos lehetőségeket tártak elénk. 

Partnerkapcsolatok kialakulása is lehetővé vált a helyi Margate Nyelviskolával, valamint 

cseh csoporttársainkon keresztül cseh általános iskolával is. Hatott ránk a külföldi 

gondolkodásmód, a szellemiség, munkafelfogás. Saját nevelési, oktatási szemléletmódunk 

változott, tapasztalataim beépültek a mindennapokba. 

 

3. Utómunka 

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

 A tanulmányúton szerzett tapasztalataimat mindenképpen szeretném továbbadni a 

munkahelyemen kollégáimnak nevelőtestületi és munkaközösségi értekezletek keretein 

belül, feltöltésre ajánlom az intézményünk honlapjára, valamint rövid, átfogó 

élménybeszámolón keresztül eljuttatni az érdeklődők felé a helyi médiákban: Vadkerti 

újság, Vadkert TV. 

 

3.2. Vannak-e olyan tapasztalatok, melyek közvetlenül vagy adaptálva beépíthetők az Ön, vagy az 
Ön intézményének szakmai gyakorlatába? 
 

 Az IKT kompetencia fejlesztésének fontossága, gyakorlati használata, a módszertani 

sokszínűség, amit megtapasztalhattunk, mindenképp beépíthetők nevelői, oktatói 

munkánkba. 

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.)? 

 Kint tartózkodásom ideje alatt leginkább a cseh pedagógus kollégákkal és a nyelviskola 

oktatóival alakult ki kapcsolat, amely lehetőséget adhat számomra újabb tanulmányutakon 

való részvételre, ismeretbővítésre, idegen nyelvi kompetenciáim fejlesztésére. 

3.4. Mennyiben volt összhangban a tanulmányút előzetes várakozásaival? 

 Minden betervezett kirándulás, szakmai tapasztalatszerzés, csoportépítő lehetőség 



megvalósult ezen a tanulmányúton, maximális elégedettséggel gondolok vissza az angliai 

útra. 

  
 

 

 

4. Javaslatok 

Kérjük, írja le észrevételeit, javaslatait azzal kapcsolatban, hogy az alábbi szereplők mit tehetnek a 
program minőségének, eredményességének javítása érdekében.  

 A tanulmányút szervezője és egyben felkészítőnk odaadó, áldozatkész munkája 

példaértékű lehet mindannyiunk számára. Mindent maximális odafigyeléssel, kitartással, a 

legapróbb részletekre figyelve szervezett meg számunkra. Nála precízebb és hatékonyabb 

szervezőt el sem tudok képzelni ezen a területen! Ezúton is köszönet és hála munkájáért! 

 
 

 

 



 


