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Nagy örömömre szolgált, hogy az ERASMUS+ tanári mobilitás pályázati program keretében 2 

hetes nyelvi továbbképzésen vehettem részt 2019. nyarán.  Nagy lelkesedéssel készültem az 

utazásra, ahol nyelvi készségeim felfrissítését és fejlesztését tűztem ki célul, valamint hogy 

pedagógiai munkám során alkalmazhassam az angol nyelvet, illetve iskolánk nemzetközi 

szerepvállalásának is aktív részese lehessek. 

Az előkészítés során megismerkedtünk a programmal, kollégáimmal együtt, koordinátoraink 

segítségével közösen készültünk a mobilitásra. Kitöltöttük a szükséges dokumentumokat, 

felvettük a kapcsolatot a fogadó intézménnyel, és megszerveztük az utazást. A fogadó 

intézmény által szervezett 4 hetes online kurzusba is bekapcsolódtam (nyelvi előkészítő 

feladatok, hasznos információk a városról, képzésről) és a képző által kért online nyelvi 

felmérő tesztet is kitöltöttem. 

Iskolánk a program keretében a nem nyelvszakos kollégák részére 10 órás nyelvi előkészítő 

tanfolyamot szervezett, mely nagy segítséget jelentett számomra a legszükségesebb nyelvi és 

nyelvtani fordulatok felelevenítésében.  

2019. július 20-án érkeztem meg Scharboroughba. Az első napon megkerestem az iskolát, s 

felfedeztem kicsit a várost. Az első tanítási napon kicsit félve léptem be az iskolába, hogy 

milyen tanáraim lesznek, kik alkotják majd a csoportot. Az Anglolang Academy of 

English Nyelviskola Intensive English Language Training kurzusán vettem részt, ahol minden 

hétköznap 9 és 16 óra között kaptunk színvonalas nyelvórákat. 

Csopotromban voltak lengyel, finn, bolgár, cseh, olasz és spanyol diákok is. Délelőttönként 

elsősorban a szókincsfejlesztés és a szövegértés került előtérbe, míg délután leginkább a 

kiejtésünkre koncentráltak tanáraink. A két hét alatt összesen 5 tanárral ismerkedtünk meg, 

akik mindannyian nagyon segítőkészek, munkájuk iránt elhivatottak voltak. A hangulatos 

óráknak köszönhetően a nyelvi gátlásainakt nagyon gyorsan sikerült levetkőznünk. 

 

Az iskolában szerdánként nincs tanítás, ugyanis minden szerdán kirándulást szerveznek a 

diákoknak, hogy a környéket is megismerhessük. Így jutottam el a közeli Withby, Robin Hood 

Bay és York városába is, melyek szintén felejthetetlen élményeket jelentenek. 

 

Rengeteg élménnyel és tapasztalattal tértünk haza. Azon leszek, hogy ezeket kollégáimmal is 

megosszam és a szerzett tudást beépítsem a szakmai munkámba, valamint részt vegyek 

nemzetközi projektekben is.  Bátran ajánlom a programot a kollégáimnak és magam is szívesen 

részt vennék hasonló továbbképzésen. 


