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Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás révén 2 hetes angol nyelvi 

kurzuson vettem részt az ELC Brighton nyelviskolában. Az iskola jól szervezett, kiváló 

tanárokkal és a munkájukat segítő személyzettel. Mindenki segítőkész és felkészült volt. A 

kurzus megkezdésének napján szintfelmérés történt – írásban és szóban, hasonló feladatokkal, 

mint egy nyelvvizsgán. Ez alapján a B1 – intermediate szintű csoportba kerültem, ami teljesen 

korrekt volt számomra. A kurzus során heti 25 óra nyelvoktatás volt, két csoportban. Délelőtt 

tankönyv szerint haladtunk, sok nyelvtani és írásbeli feladat megoldásával. A délutáni 

csoporttal és tanárral a kommunikációt gyakoroltuk. Tanáraink nagyon változatos módszereket 

alkalmaztak, sok olyan helyzetet teremtve, ahol a csoport tagjai egymással interakcióba 

léphettek. Osztálytársaim nagyrészt fiatalok voltak a világ minden tájáról. Ez lehetőséget adott 

arra, hogy megismerjük egymás országát, kultúráját, szokásait. A szünetekben találkozhattunk 

más tanulókkal is, így megismerkedtem számos tanár kollégával Európa különböző 

országaiból, akik szintén az Erasmus + projekt segítségével kerültek a nyelviskolába. Tőlük 

kaptam információt a lengyel, a bolgár vagy a svájci iskolarendszerről. Sok különbség mellett 

sokszor azonos problémákról, nehézségekről számoltak be a kollégák. Érdekes volt. Az iskola 

a kurzus 2 hete alatt folyamatosan, illetve a kurzus végén elégedettségi kérdőíveket töltetett ki 

velünk a kurzusról, a tanárokról, az iskolán kívüli programokról és az iskola által közvetített 

vendéglátó családokról. Fontos volt számukra a véleményünk.  

 

Délutáni csoport 



 

Délelőtti csoport 

Egy helyi vendéglátó családnál kaptam szállást, ami kiváló lehetőséget nyújtott számomra 

ahhoz, hogy az angol nyelvtudásomat a hétköznapi élethelyzetekben is gyakorolhassam és 

megismerjem a mindennapjaikat. A családdal a reggelinél és a vacsoránál találkoztam. 

Megismerhettem a szokásaikat, sokat beszélgettünk családról, munkáról, ételekről, kultúráról. 

Ők is kíváncsiak voltak Magyarországra. Külön köszönet illeti Őket azért, hogy velem minden 

esetben nagyon türelmesen, egyszerűen fogalmazva beszélgettek, hogy biztosan értsem. Sokat 

tanultam Tőlük, nagyon kedves emberek.  

Brighton egy nagyon pezsgő, izgalmas város, hosszan elnyúló tengerpartjával az angolok 

riviérája. Az angolok különcsége és ugyanakkor az egymást feltétel nélkül elfogadó 

magatartása az egész városban érezhető. A fiatalok vidáman, felszabadultan közlekednek a 

városban és a tengerparton. Az utcai zenészek, előadóművészek hangulatossá varázsolták a 

városi sétáimat. Az idős angol hölgyek és urak pedig olyan eleganciával sétáltak a városban és 

a parton, mintha egy filmből léptek volna elő. Az emberekre jellemző a türelem, az elfogadás, 

a segítőkészség és a végtelen udvariasság.  

 



A tanulás mellett lehetőségem volt számos kiránduláson részt venni. Az első iskolai napon 

délután városnézésre mentünk, ahol megmutatták Brighton nevezetességeit, segítettek a városi 

tömegközlekedés használatában. Az iskola minden délutánra kínált hasznos programokat, 

legyen szó sportolási lehetőségről, színházlátogatásról vagy éppen egy közeli pub-ba beülős 

közös „beszélgető” klubról.  Péntek délutánonként – amikor nem volt óránk a nyelviskolában 

félnapos kirándulásokat szerveztek. Hétvégén pedig egész napos túrák gazdag kínálatából 

lehetett választani.  

Így jutottam el a Seven Sisters hófehér szikláihoz, Canterburybe, Oxfordba, Windsorba, 

Londonba és két gyönyörű, ízig-vérig angol kastélyba: az Arundel és a Leeds Castle-ba. Régi 

vágyam valósult meg azzal, hogy eljutottam egy előadásra a West End-en Londonban, ahol egy 

musicalt néztem meg.  

 

 



 

 

 

Összegezve:  

Csodás két hetet töltöttem az Egyesült Királyságban, Brightonban. Amellett, hogy a 

nyelvtudásom és nyelvhasználatom érezhetően fejlődött, életre szóló élményekkel 

gazdagodtam. Rengeteg új embert ismertem meg különböző országokból, rajtuk keresztül sok 

új információhoz jutottam nemcsak róluk, hanem a nemzetükről, társadalmukról is. Bízom 

benne, hogy ezeket az ismereteket tudom hasznosítani a mindennapi munkám során. Örömmel 

tölt el, hogy a projekt kapcsán lehetőségem volt tanulni és fejlődni. Hiszem és vallom, hogy az 

élethosszig tartó tanulás hozzásegít bennünket a személyiségünk fejlődéséhez.   


