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1. A tanulmányút általános értékelése 

1.1. Szakmai egyeztetések a tanulmányutat megelőző időszakban a szervezővel, 

felkészülés a tanulmányútra: 

2013. augusztustól novemberig a TÁMOP 2.1.2 pályázat lehetőséget nyújtott arra, 

hogy angol nyelvtanfolyamon vegyek részt. Iskolai tanulmányaim során orosz és 

német nyelvet tanultam, de egyiket sem tudtam, mertem az életben gyakorolni ill. 

használni. Angol nyelvi ismereteim egyáltalán nem voltak. Az utóbbi években korunk 

változásai éreztették, hogy angol nyelvtudásra egyre nagyobb szükség van az élet 

több területén. A TÁMOP pályázat 90 órás tanfolyamán 14 munkatársammal együtt 

vettünk részt, iskolánk egyik angol szakos tanára, Csiszár Katalin vezetésével. A 

tanfolyamon nyelvi alapismeretekre tettünk szert, de egyértelművé vált, hogy 

szükséges tovább folytatnunk a tanulást. Különóra keretében, heti két órában 2013 

novemberétől 2014. júniusig, saját erőből finanszírozva folytattuk a tanulást, 

tankönyvet és munkafüzetet vásároltunk. 

Az Erasmus + pályázat írója, szervezője, kapcsolattartója Csiszár Katalin. 2014 

tavaszán értesültünk, hogy nyertünk a pályázaton két hetes intenzív angliai 

nyelvtanfolyamon való részvételt, melyre felkészítésként 2014. szeptembertől 2015. 

júliusig heti két alkalommal, összesen heti 3,5 órát tanultunk, a pályázatban 

résztvevő 13 kollégával. 

Az órákon a nyelvtanulás kiegészült és nagy hangsúlyt kapott az utazásra való 

felkészítés: megismertük és többször gyakoroltuk:- a repülőúthoz, a helyi és távolsági  

közlekedéshez kapcsolódó kifejezéseket, -a bemutatkozáskor szükséges 

legfontosabb információkat önmagunkról, a személyes adatainkat angolul, - a 

társalgási formulákat. Ismerkedtünk Anglia kulturális, társadalmi és természeti 

sajátosságaival, éghajlati sajátosságaival. Szintfelmérő teszteket írtunk. Megismertük 

az angol pénznemeket, címleteket, ismerkedtünk az angol étkezési szokásokkal, 



ételekkel. Ismereterjesztő filmet néztünk a városokról, nevezetességekről, ahová 

utazunk majd. 

Csiszár Katalin a lehetséges szabaidőprogramokat előre ismertette velünk, közösen 

megbeszéltük, kiválasztottuk, hogy mit szeretnénk megnézni, és mennyi időt töltünk 

el egy-egy programmal. Tanárunk gondos előkészítéssel megszervezte a 

programokat, előre megrendelte a belépőjegyeket, ha lehetséges volt, akkor 

csoportos kedvezmények érvényesítésével. A pályázathoz kapcsolódóan közös e-

mail fiókot hozott létre, hogy a tájékoztatás és a kapcsolattartás közöttünk egységes, 

gördülékeny legyen. 

 A nyelvtanulás elég nagy kihívást jelentett számomra, nem csak az angol nyelv 

általánosan ismert nehézsége miatt. A nyelvórákon való részvétel változást jelentett 

az életünkben, be kellett illeszteni az életritmusunkba, folyamatos tanulást, 

gyakorlást igényelt, órákon párban, csoportban kellett együtt dolgozni. Fontos volt 

számomra, hogy a korommal járó életkori sajátosságok pl. a szellemi frissesség, 

memória, koncentráció javuljanak a nyelvtanulás által. Az új feladatok, az új 

élethelyzet kihívása egyrészt nehézséget jelentett, másrészt viszont sikerélményt 

adott, új gyakorlati ismeretekre tettem szert, a munkahelyi stressztűrő képesség 

javulását tapasztaltam, személyes sikerként éltem meg az önállóság fejlesztését. 

 

1.2. A program általános értékelése szakmai és szervezési szempontból egyaránt: 

Eddigi munkámhoz képest új feladatokkal kellett megbirkóznom. Az Erasmus + 

pályázat több lépésből álló program, több országba utaznak ki különböző összetételű 

csoportok. Új szervezési feladatot jelentett a pályázati pénzzel való gazdálkodás, a 

költségvetés szerint kezelése, beosztása. Hasznos számomra a munkámban 

szerzett új gyakorlat, pl. utasbiztosításokat kellett kötni, repülőjegyet vásárolni, 

szállást foglalni, előlegeket fizetni, mindezeket külföldi pénznemben, deviza banki 

utalásokkal, bankkártyás fizetéssel, valuta pénzfelvételek megvalósításával.  A valuta 

árfolyamok alapján a pályázati összegeket más pénznembe kellett átváltani. 

A pályázat során minden a tervezettek szerint zajlott, az előzetesen összeállított 

program alapján történt a kiutazás illetve a nyelvi felkészítés. 

 

1.3. A meglátogatott intézmény bemutatása, a program szakmai céljainak teljesülése: 

A nyelviskola a kiutazás előtt már szintfelmérőket küldött interneten, 

megérkezésünkkor egyéni elbeszélgetés alapján osztottak csoportba bennünket. 



Nagyon részletes tájékoztatást adtak szóban és írásban is a napirendről, a 

szabadidős programokról. A tanfolyammal, a szállással kapcsolatban vagy bármely 

más felmerülő probléma megoldásában segítséget nyújtottak, gondoskodtak a 

megoldásról. Szabadidős programokat szerveztek, kirándulást idegenvezetéssel, 

sportolási lehetőséget /ping-pong, tánc, barbecue parti/, ahol tanárainkkal és a 

nyelviskola más nemzetiségű tanulóival volt lehetőségünk ismerkedni. Biztosítottak 

számítógépeket nyelvi programokkal a nyelvtanuláshoz, ill. a gyakorláshoz.  A 

klubhelységben működő televízió műsorait teletexes formában feliratozták, könnyítve 

ezzel a hallottak megértését. Az órákon nagyon jó gyakorlatok, feladatlapok voltak, 

párban vagy több fős csoportokban dolgoztunk. Mivel a tanár nem tudott magyarul, 

így a feladat megértése önálló fordítást igényelt. A szókincs bővítésére, új 

kifejezések megismerésére, nyelvtani alapok megerősítésére, a kiejtés javítására 

törekedtek. Hangsúlyt helyeztek a nyelvtani feladatok gyakorlatba való átültetésére, 

sok párbeszédes gyakorlat volt a tanárral, vagy csoporttagokkal. A feladatlapok témái 

a másik véleményének megismerése is irányultak, a diszkrimináció, a tolerancia 

témaköre többször megjelent. Szállást fogadó családoknál kaptunk, akik szintén 

céltudatosan törekedtek arra, hogy csak angolul beszéljünk, ebben segítettek. 

Konkrét gyakorlati, társalgási ismereteket szereztünk, az ország kultúrájának, 

hagyományainak, gasztronómiájának megismerésére is volt lehetőségünk. Az egész 

program célját, megvalósulását nagyban szolgálta, segítette az iskola és a fogadó 

család hozzáállása, segítőkészsége, kedvessége. 

 

2. A program eredményei 

2.1. Új ismereteim az adott szakmai területen: 

Idegen nyelvi kompetenciám fejlődtek. A nyelviskolában az órákon sok párbeszédes 

feladat volt a tanárral, az adott nyelvtani feladat gyakorlásaként, a hétvégi 

kirándulásokról, a szabadidős programokról kellett élménybeszámolót tartani. A 

tanulótársakkal való közös feladatokat magyarul nem tudókkal kellett megoldani, 

kérdezni-válaszolni, segíteni egymásnak, együtt gondolkodni. Többször csoportban 

dolgoztunk, a feladatok változatosak voltak, több olyan feladatot kaptunk, ami 

felkészített a szabadidős programokra pl. városnézés, kirándulás. A nyelviskolán kívül 

megtanultuk, begyakoroltuk a közlekedésben való tájékozódást, a bolti vásárlások 

lebonyolítását. Kis idő után önállóan sikerült ezeket megvalósítani, ami nagy 



sikerélményt jelentett számomra. Gasztronómiai ismeretekre tettünk szert, megtanultuk 

angolul számos étel nevét és az elkészítésük módját. 

A szállásadó családdal a reggeli és esti közös étkezések ideje alatt sok mindenről 

beszélgettünk: megismertük egymás családjait, életüket, munkájukat, szóba kerültek az 

aktuális problémák, pl. kivándorlás. 

Gazdasági irodai dolgozóként gyakorlatot szereztem a banki ügyintézés eddig 

ismeretlen feladataiban: -valuta kezelés, -deviza ügyletek lebonyolításában, -repülő-

jegy vásárlásban, -üléshely foglalásban, -szálláshelyek és belépőjegyek vásárlásá-

ban, -előlegfizetés majd számla teljes kiegyenlítés megvalósításában. Külföldi 

bizonylatok lefordításában, értelmezésében, kezelésében. A pályázati kiírásnak 

megfelelő pénzfelhasználás több, alaposabb odafigyelést, felelősségvállalást 

jelentett. 

 

2.2. Jó gyakorlatot megvalósulása: 

Az internetet hatékonyan tudtuk felhasználni a kommunikációban, ha 

programváltozás történt, ill. egyeztetésre volt szükség a szervezőkkel. A 

nyelviskolával szintén a kapcsolattartás fontos eleme volt, mert tájékoztatást, 

értesítést küldtek, vagy kérdőívet kellett kitöltenünk.  

A teljesen idegen nyelven történő kommunikáció, és ennek következetes 

alkalmazása pár nap elteltével kisebb stresszt jelentett, természetesebben sikerült. 

Új és pozitív tapasztalat volt, hogy Angliában megvalósul a fogyatékos személyekkel 

való együttélés a közösségi életben, segítő közreműködésével. Többször 

találkoztunk sérült, fogyatékos személyekkel vendéglátó helyeken és a közösségi 

közlekedésben. 

 A közlekedésben a kölcsönös udvariasság a buszvezetővel és az utasokkal 

egyaránt új élmény volt. A szabályok betartása, betartatása a közösségi élet több 

területén egyértelműen megmutatkozott. A szervezettség, a gördülékeny ügyintézés, 

az azonnali beavatkozás probléma esetén a jó gyakorlatok megvalósíthatóságát 

bizonyította és hozzájárult a nehézségek stresszmentesebb átéléséhez.  

 

2.3. Szakmai, személyes kompetenciák fejlődése. 

Nagy szükség volt együttműködésre a tanfolyamon résztvevő külföldi személyekkel 

a közös feladatok megoldása során: török ill. cseh nemzetiségű tanulótársakkal 

kellett közösen dolgozni. Az idegen kultúrák sajátosságaihoz való alkalmazkodás, az 



eltérő gondolkodásmód tiszteletben tartása szintén hangsúlyosan jelen volt. A 

külföldi személyek mellett a kollégáinkkal való együtt töltött két hét is változást 

jelentett, hisz eddig többnyire csak munkatársi kapcsolatban voltunk. A pályázati utat 

megelőző nyelvtanulásunk alatt már voltak közös programjaink pl karácsonyi parti, 

évzáró buli, mint csapatépítő tréningek. Az utazás alatt a közös tevékenységek, a 

közvetlenebb kapcsolat alkalmazkodást, türelmet, megértését segítőkészséget 

igényelt. A nyelvtanfolyam többünk számára, akik rövidebb ideje kezdtük a 

nyelvtanulást nagy kihívást jelentett. Az a tapasztalatom, hogy érdemes volt vállalni 

a tanfolyamot és az utat, a plusz feladatokat, a többlet terhelést, illetve leküzdeni a 

nehézségeket. Mindenképpen erősítette bennem azt, hogy sohasem késő elkezdeni 

a nyelvtanulást, és sikerélményt adott. A jó pap holtáig tanul mondásnak mai nyelven 

az élethosszig tartó tanulás a megfelelője. A mai kor bővelkedik kihívásokban, mert 

folyamatosan új technikai eszközökkel, módszerekkel szembesülünk és meg kell 

tanulnunk használni őket, élni velük és ehhez elengedhetetlenül szükséges az angol 

nyelvtudás. 

 

3. Utómunka 

3.1. A tanulmányút tapasztalatainak átadása: 

A munkahelyemen a közvetlen munkatársak részére szakmai beszámolót tartottunk; 

az iskola honlapján megjelenik tanulmányútról szóló hivatalos beszámoló, így a város 

lakosai is értesülnek a programról. Saját környezetemben az ismerősök, a család, a 

barátok felé közvetíteni igyekszem a pozitív élményeket, a nyitottságot az új kihívások 

irányában. Értékes tapasztalatokat szereztem, és nagy fejlődési lehetőséget jelentett a 

tanulmányút, illetve kikapcsolódhattam a napi rutinból, feltöltődhettem. Fontos 

számomra az is, hogy az angol nyelvtudás által közelebb tudok kerülni a fiatalabb 

generációhoz pl. saját gyerekeim, családom. A nyelvtudás előnyei: magabiztosság, 

eligazodás a világban, tájékozódás és tájékozottság. 

 

3.2. A beépíthető tapasztalatok a saját ill. a munkahelyi szakmai gyakorlatban:  

A továbbiakban külföldi iskolával való partneri kapcsolat kiépítésében aktívan részt 

tudok venni, elsősorban gazdasági és szervezési feladatokban. 

3.3. Szakmai kapcsolat más résztvevőkkel, további együttműködés: 

A tanfolyamot követő három hónapban lehetőségünk van a nyelviskola által biztosított 



gyakorlóanyag használatára. Rendszeresen érkeznek értesítések a nyelviskola újabb 

tanfolyam lehetőségeiről. 

A tanfolyamon résztvevő egyik török csoporttársammal továbbra is internet kapcsolat-

ban vagyok. 

 

3.4. Mennyiben volt összhangban a tanulmányút előzetes várakozásaival?  

Messze felülmúlta azt, a tanulmányút szervezésekor tartottam a kihívástól és az 

ismeretlen helyzettől, de a vártnál sokkal jobban éreztem magam és sokat tanultam. 

 

4. Javaslatok 

Észrevételeim, javaslataim a program minőségének, eredményességének javítása 

érdekében: 

4.1. Tanulmányút szervezője szempontjából: 

A résztvevők véleményéről, tapasztalatairól visszacsatolási, -elégedettségi teszt 

készítése. 

4.2. A Nemzeti Iroda szempontjából: 

Örültem a pályázat adta lehetőségnek, különösen hogy nem csak pedagógusok 

vehettek részt, hanem ketten adminisztratív dolgozó és egy informatikus is. Továbbra 

is szükségét látnám ennek a lehetőségnek, hogy adminisztratív munkakörből is 

lehetőség legyen kiutazni. Későbbi pályázatoknál a mi munkánk és nyelvtudásunk 

legalább ennyire fontos ill. szükséges. 

 


