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Erasmus + KA1 program keretében, júliusban  két hetes nyelvtanfolyamon vettem részt 

Angliában a scarboroughi Anglolang Academy of English iskolában. 

Budapestről reggel 6 órakor repülővel indultam London Stansted reptérig majd tovább 

vonattal. Nagy feladatnak ígérkezett, megtalálni a bőröndömmel Peterboroughba majd Yorkba 

és utána  Scarboroughba induló vonatokat. Meglepően egyszerűen ment, táblák és kiírások 

alapján jól lehetett tájékozódni. Megérkezésemkor a város ködös és esős igazi angol 

időjárásával várt. A városról el lehet mondani, hogy egy valódi Angol üdülőváros viktoriánus 

korabeli házakkal, hatalmas tengerparttal és kaszinókkal. 

 

 



 
 

 
 

Az iskola egy patinás régi épületben működött. Az oktatás digitális táblákkal is ellátott 

tantermekben folyt. 

Az első nap ismerkedéssel telt, majd a második naptól kezdve tudásszintünk szerinti 

csoporttokban tanultunk. Mindenkit két csoportba egy délelőtti és egy délutáni csoportba 

osztottak más-más tanárokkal. ( Nekem 8 tanárom volt összesen.) 

Az órákon gyakran csoportosan dolgoztunk, ritkán egyéni munkában. Változatos feladatokat 

kaptunk, sokat beszéltettek bennünket. Igyekeztek a szövegértésre is hangsúlyt fordítani. Az 

iskolai oktatás hétköznapokon 9-16 óráig tartott. A nyelvtanárok nagyszerűen felkészültek, 

türelmesek voltak. Az angol nyelvi tudásunk nagyfokú fejlődése volt tapasztalható 



mindannyiunk számára. Rengeteg hasznos módszertani ismeretekre is szert tettünk, amelyet 

nem angol nyelvtanárként is tudok hasznosítani.  

Az angol iskolarendszer bemutatását egy helyi középiskola látogatásával kötötték össze. 

Ahol a hétköznapi tevékenységeket közvetlen közelről láthattuk. Az intézménylátogatás 

alkalmával volt lehetőségünk bepillantani a pedagógusok, diákok munkájába, szervezési 

teendőikbe. Órákat is látogattunk, megfigyeltük, hogy még  technika órán is viselik a diákok az 

egyenruhát a védőkötény alatt. 

Egy nyugdíjas hölgynél laktam, körülbelül 20 perc sétára az iskolámtól. Szállásadóm 

mindent megtett, hogy jól érezzük magunkat szép és tágas otthonában. Az emelet 5 

hálószobájában hat főt szállásolt el. Mindegyikünk más-más országból jött, így két német 

fiúcskával, egy francia és egy olasz nemzetiségű angol nyelvtanárral és egy spanyol diáklánnyal 

laktam együtt. Hamar megtaláltuk a közös hangot egymással, bár nem hasonló korúak voltunk. 

Reggelente együtt tettük meg az utat gyalog a szállásunktól a nyelviskoláig. Ez egymás 

megismerésére és főleg az angol nyelv gyakorlására kiváló lehetőséget teremtett. Este pedig 

háziasszonyunk bőséges és ízletes főztjei vártak bennünket haza. 

Nem csak tantermi órákon vehettem részt, hanem szervezett kirándulásokon is. Szabadon 

választható programokról is gondoskodtak a szervezők, ilyen volt például a pub-túra, mely 

során történelmi helyeket kerestünk fel. Meg csodáltuk Newcastle angyali szárnyait is. 

 
 

Ellátogattunk még Leeds majd York városába is. Régi híres katedrálisokat látogattunk meg 

és a vasúti múzeumban csodáltuk meg a királynői kocsikat. 

Minden idegenvezető elviszi a turistákat Yorkban a Harry Potter bolthoz. Csak kívülről 

nézhettük meg, mert nem volt időnk sorba állni. 



 
 

Elnyerte tetszésem a sajátos Stephen Joseph scarborough-i körszínháza, remek színészekkel. 

Az egyetlen egyszintes színpadon több szintes lakást játszottak el azonos időben. 

Órák utáni programunk volt a Peasholm Park felkeresése, ahol a sok mókusokat még etetni 

is lehet, annyira szelídek voltak. De a helyi tengeri élővilágot bemutató akváriumokat sem 

hagytuk ki. 

 

 
 



Yorkba a spanyol lánnyal mi saját magunk szerveztünk egy egynapos túrát, most a sorbaállás 

sem tántorított el bennünket, így a Viking múzeumot is megnéztük. 

 

 
 

Mindent összevetve nem volt könnyű, de nagyon jól éreztem magam. Önbizalmat kaptam, 

tapasztalatokkal gazdagodtam és fejlődött az alkalmazkodó-készségem. Nyelvtudásom, 

szókincsem bővült és fejlődött a beszédkésségem.  

Köszönöm azok munkáját, akik hozzásegítettek, hogy ez az út sikeresen megvalósuljon 

számomra! 


