
Erasmus+ beszámoló  

Margate, Egyesült Királyság  

2015. július 10- július 25.  

Készítette: Mihókné Rácz Renáta 

Mihókné Rácz Renáta német-orosz szakos tanár vagyok, két hetes intenzív angol 

nyelvtanfolyamon vettem részt Angliában, Margate-ben. Az indulás időpontja: 2015. 07. 10. 

Az érkezés időpontja: 2015. 07. 25. 

A tanulmányút általános értékelése 

Két évvel ezelőtt lehetőségem nyílt angol nyelvet tanulni a TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 

„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” projekt keretében. Iskolánk angol 

nyelvtanára- Csiszár Katalin- tartotta ezt a nyelvtanfolyamot, amelyre szívesen jelentkeztem 

13 kollégámmal együtt. A sikeres novemberi vizsga után úgy gondoltuk, hogy szívesen 

folytatnánk a tanfolyamot, de már önerőből. Ez heti két nap délutáni elfoglaltságot jelentett, 

de nagy örömmel és szorgalommal vetettük bele magunkat a munkába.  2014 szeptemberében 

úgy döntöttünk, hogy Erasmus + pályázat segítségével szeretnénk részt venni egy angliai két 

hetes nyelvtanfolyamon. A tervezett időpont nyárra- július elejére- esett, hogy az iskolai tanév 

rendjét ne zavarjuk meg.  Az előkészítő munkálatokat Csiszár Katalin, a projekt koordinátora 

és kapcsolattartója ellenőrizte és segítette. Szervezőnk tájékoztatásának köszönhetően minden 

segítséget megkaptunk a szállásfoglalástól az utazás megszervezéséig. A kiutazás előtt 

felkészített bennünket az angol nyelvi kurzusra, a vendéglátókkal való kapcsolattartásra, 

országismeretet tanultunk, kulturális különbségeket, hasznos tudnivalókat ismerhettünk meg. 

Belső képzés keretében idegen nyelvi kommunikációs kompetenciáimat fejlesztettem, 

szintfelmérő feladatlapokat töltöttem ki.  

Ez volt az első utam egy külföldi, idegen nyelvű nyelviskolába, így nagyon izgultam, és még 

több kérdésem volt, mint egy átlagos utazás előtt, de koordinátorunk alaposan felkészített az 

utazás gyakorlati tudnivalóira is. 

Két teljes napot tölthettünk Londonban, mielőtt Margate-be megérkeztünk volna. 

Megismertük a város nevezetességeit: London Eye, Tower, Buckhingam-palota, Westminsteri 

apátság, British múzeum, Big Ben, Tower Bridge stb. Gyönyörű volt, és Londonról 



általánosságban nagyon pozitív véleménnyel vagyok, az egész úgy tetszik, ahogy van. Sok 

szép élménnyel gazdagodtunk. 

Az „English in Margate” nyelviskola oktatása, tanárai, vezetői, délutáni fakultatív programjai 

fantasztikus élményt jelentettek számomra. A délelőtti intenzív angol órák – heti 24 óra- 

nemzetközi csoportban zajlottak, majd a délutáni heti 4 óra zárt csoportban, a mi igényünk 

szerint történt. 

Az első napon minden akkor érkezőnek egy egyéni szóbeli megmérettetésen kellett részt 

vennie, majd eligazítás következett. Ezután kerültünk be saját csoportjainkba, amelyek 10-12 

fős osztályok voltak. Az iskolába zömében Franciaországból, Spanyolországból, 

Olaszországból, a Cseh Köztársaságból érkeztek diákok, de kevés török, arab, litván és dél- 

amerikai diák is tanult itt. A tanulók zömében 20- 27 évesek voltak, mindannyian 

segítőkészek, kedvesek és nyitottak voltak az első perctől kezdve. Itt rá vagyunk 

kényszerülve, hogy az ember nyisson és segítsen másoknak, hiszen nem annyira ismerjük a 

nyelvet és a szokásokat sem. A délelőtti órákban sokat haladtunk, tanultunk, de nem volt 

feszített a tanulás, sőt minden nap nagyon humoros, jókedvű és ösztönző volt. Természetesen 

volt házi feladat is, amelyet igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint megoldani. 

Véleményem szerint aktív résztvevője voltam az óráknak, ahol szókincsbővítés, hallás utáni 

szövegértés, új nyelvtani anyag tanulása, szituációs gyakorlatok és rengeteg szóbeli 

kommunikáció történt. A szókincsfejlesztés mellett rengeteg olyan, az angol nyelvben 

használatos kifejezést, szófordulatot ismertünk meg, amelyek elősegítik a filmek, valamint az 

utca emberének megértését. Az ismerkedés játékos volt és fejlesztő hatással voltak a kiejtésre 

is. A nyelvtanárok olyan technikákat is bemutatottak, amelyek által a nyelvtanulás egyik 

legunalmasabb, ugyanakkor egyik legfontosabb területe, a nyelvtan is könnyen megérthetővé 

vált. A tanárok figyelemmel voltak arra is, hogy a tanulók rá legyenek utalva az egymással 

folytatott kommunikációra; folyamatos, aktív részvételre volt szükség, nagy hangsúlyt 

fektettek arra, hogy mindazt, amit a tanításban majd felhasználhatunk, saját bőrünkön 

tapasztaljuk meg. A délutáni órákon főként az ország kultúrájával, szokásaival, ételeivel 

ismerkedtünk meg, illetve az egyik órán politikai kérdések is felmerültek.  

Az iskola minden napra szervezett délutáni, esti programokat: hétfőn délután bemutatták 

nekünk a várost, hogy mi hol található, milyen nevezettességei vannak, mivel hova tudunk 

közlekedni, és hogy mivel érdemes közlekedni, majd este egy „welcome party”-n vettünk 

részt, ahol megismerhettük az iskolában tanuló diákokat, beszélgethettünk velük, illetve ping- 



pong verseny keretében mérhettük össze tudásunkat. Volt karaoke verseny, közös ebéd az 

iskola előtti parkban, „BBQ party” a tengerparton, városlátogatások, múzeumlátogatás stb.. 

Így jutottunk el szombaton Rochesterbe, ahol megismerkedhettünk az ország egyik legszebb 

katedrálisával- püspöksége a második legrégebbi Angliában a Canterbury püspökség után. 

Gyönyörű volt látni Anglia egyik legelső kővárát, melynek öregtornya az ország 

legmagasabbja. Vasárnap Leeds híres várkastélyát és parkját tekintettük meg. Igazán 

romantikus ez a tó közepére emelt, Tudor kori vízivár, nem győztünk fényképezkedni a 

hatalmas lapulevelek, a több száz éves fák lombjai alatt. Az én kedvencem Canterbury 

kisvárosa, amelynek katedrálisa elmondhatatlan élményt jelentett számomra. Maga az épület, 

az épület monumentalizmusa, története, a hozzákapcsolódó legendák hihetetlen élményt 

jelentettek számomra. Olyan szerencsém volt, hogy két délután is meglátogathattam ezt a 

várost, mivel péntek délután a katedrálisba nem engedtek be bennünket, így hétfő délután is 

visszamentünk. Sokat sétáltunk a város turistacsalogató, szűk, kis utcácskáiban. Minden 

utcája egy darab középkor. Úgy érzi magát az ember, mintha a 15. században megállt volna az 

idő. Rengeteg kávézó, étterem, büfé, cukrászda található itt, amelyek közül persze mi is 

kipróbáltunk egyet-egyet. Elsétáltunk a „West Gate”- hez is, amely a város egyetlen épen 

maradt városkapuja a 14. századból. Az itt található parkok, a gyönyörű, színes virágok, a 

zöld fű, maga a táj leírhatatlanul szép. Megismertük még a környékbeli hangulatos 

kisvárosokat is, mint Broadstairs, Ramsgate, Sandwich.  

Szállást családoknál biztosítottak nekünk. Én egy nagyon aranyos, már nyugdíjas házaspárhoz 

kerültem. A szobám nagy volt, világos és tágas, franciaággyal, szekrényekkel, íróasztallal, és 

külön fürdőszoba is járt hozzá. Wifit is biztosítottak, így könnyedén tartottam a kapcsolatot a 

többiekkel, az iskolával, a családommal. Minden reggel, illetve este együtt étkeztem a 

családdal, akik nagyon sokat beszéltek és beszéltettek engem is. Sokat meséltek Angliáról, az 

itt élő emberekről, az ország nevezetességeiről, és nagyon érdeklődőek voltak Magyarország 

iránt is. Busszal közlekedtem az iskolába, így közelről megismertem a mindennapi angliai 

életet, és gyakorolhattam a nyelvet mindennapos környezetben. 

A program eredményei 

A nyelvtanfolyam során azt tapasztaltam, hogy az iskolában nagyon fontos szerepet játszott a 

tisztaság és az esztétikum. Az alagsorban működő „Hawley” klubban bármikor tudtunk kávét, 

teát vagy bármilyen apróságot venni. Belső kis udvara meghitt, tele virágokkal, ahol az órák 

közötti rövidebb szünetekben találkoztunk és beszélgettünk a másik csoportokba járó 



diákokkal. Szociális kompetenciám rengeteget fejlődött, hiszen tiszteltük és elfogadtuk a más 

kulturális közegből érkező emberek (diákok, tanárok) hagyományait, szokásait, valamint a 

családdal való beszélgetések is ehhez segítettek hozzá. Megismerhettük az ottani étkezési 

szokásokat, ételeket, új kapcsolatokat, barátságokat alakítottunk ki. 

Az iskolának nincs saját konyhája, de nem okozott gondot az ebéd elfogyasztása valamilyen 

étteremben vagy kávézóban, mivel az iskola a város központjában található. Sokkal 

egészségesebben étkeztünk, mint egyébként: rengeteg halat, salátát, zöldséget, gyümölcsöt 

ettünk. Rengeteget utaztunk és sétáltunk a városban illetve a városon kívül is, tehát 

tájékozódási képességem is sokat fejlődött. 

Az iskola jól felszerelt korszerű technológiai eszközökkel- plazma tévé, tanulói számítógépek, 

projektor, minden tanteremben internet-, illetve wifi segítségével mi is bármikor tudtuk 

használni táblagépeinket, telefonjainkat, így informatikai kompetenciám is jól fejlődött. Ezt 

segítették az interaktív tábla használata, a hanganyagok, a digitális tananyagok. Filmeket 

néztünk, illetve e- mail segítségével tartottuk a kapcsolatot egymással és az iskolával is. 

Online- teszteket töltöttünk ki, szintfelmérőket írtunk. Óráinkon kötetlen légkör uralkodott, 

így magabiztosságunk és ezzel önértékelésünk is növekedett. Idegen nyelvi kommunikációs 

kompetenciám, módszertani ismeretem fejlődött, a külföldi szellemiség, munkafelfogás 

nagymértékben hatott ránk. Az itt szerzett tapasztalatimat beépítem a mindennapi 

gyakorlatba, vagyis a megismert új módszereket igyekszem alkalmazni tanóráimon és a 

tanórákon kívüli foglalkozásokon.  

Utómunka 

Főként tanítványaim élvezik a nyelviskoláról és az Angliában töltött két hétről szóló 

beszélgetéseinket, tapasztalataimat. Rengeteg érdekes feladatot építek be tanóráimba, 

amelyeket a gyerekek is nagyon szívesen vesznek. Szakmai beszámolómat a következő 

nevelőtestületi értekezleten osztom meg kollegáimmal, és mindezekről tájékoztatást tartok a 

soron következő idegen nyelvi munkaközösségi foglalkozáson is. Fontosnak tartom, hogy 

Soltvadkert lakossága is tudomást szerezzen a helyi sajtón és a városi televízión keresztül a 

pályázatról, a kint szerzett tapasztalataimról, és arról, hogy ezt hogyan lehet a saját óráimon 

hasznosítani. Ezen kívül az Angliában szerzett pedagógiai tapasztalataim az iskola honlapjára 

is felkerülnek.  

 



 

Javaslatok 

A tanulmányút nagyon jól sikerült, a program jól szervezett, nagyon eredményes volt. A 

tanulmányút szervezőjének, Csiszár Katalinnak, köszönöm a segítségét. 

 

 

 

 

 


