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Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott  és elnyert támogatás révén  2 

hetes angol nyelvi kurzuson vehettem részt Cork English Word  nyelviskolában, 

Corkban. A nyelviskolában kedvesen fogadtak, tájékoztattak a napirendről, 

kötelességeimről, egyéb lehetőségekről, majd egy gyors írásbeli-nyelvtan teszt 

után, besoroltak a preintermediate csoportba. 

Az oktatás heti 25 órában zajlott, 3 részből állt. A délelőtti csoport mindig 

ugyanazokkal a diákokkal és tanárnővel zajlott. A fő tananyag nyelvtan volt, 

könyvből és feladatlapokból dolgoztunk. Nagyon sokszor párban kellett 

feladatokat megoldanunk, néhányszor játékos feladatokkal próbálta Corina a 

nyelvtani szabályokat érthetőbbé, elfogadhatóbbá tenni. 

Délelőtti csoport 75% spanyolokból állt, de volt brazil és dél koreai csoporttársam 

is. Ebéd elött mindig volt „kiejtés-re” hangsúlyt fektető óránk, amelyen mindig 

változott a tanár (sosem ír szármású volt ) és a csoporttársak is. 

 



Ezután következett egy ebédszünet, amelyben mindig igyekeztem az ír jellegzetes 

ízekkel megismerkedni, beszélgetni a pincérekkel, illetve olyan diáktársaimmal, 

akikkel az iskolában nem volt alkalmam beszélgetni. 

Délutáni csoport is változatos volt, a tanár itt is rendszeresen változott, a 

csoporttársaim között voltak állandó és új társak. 

Nagyon sokféle megközelítése volt a délutáni óráknak. A legmeglepőbb az volt,  

amikor az ír tanügy felépítése volt a téma, de ír mozi, zene, illetve szerepjátékok 

is szerepeltek a kínálatban. 

 

Nagyon hasznos volt a nyelvtudásom szempontjából, hogy nem használhattunk 

szótárt, mindig körül kellett írni a szavakat, aminek nem tudtuk a pontos 

megfelelőjét. 

A hétvége sem telt eseménytelenül. Szombaton autót béreltünk a csoporttársakkal 

és csodálatos helyeken jártunk: Skibbereen, Macroom, Clonakilty, de személyes 

kedvencem Mizen Head marad, amely Írország legdélnyugatibb pontja . 

Vasárnap Killaerney, Kenmare illetve Cobh, (ahonnan a Titanic az utolsó útjára 

indult)volt a fő látványosság, amelyet az iskola szervezésében nézhettünk meg. 



 

A fogadó családom nagyon igyekezett a kedvemben járni, az esti étkezésnél 

mindennap beszélgettünk, segítettek néhány kifejezés megtanításában, ha 

szükséges volt javítottak a kiejtésemen és nagyon sokszínű volt a társalgásaink 

színtere: beszélgettünk az ír és a magyar egészségügy helyzetéről, Budapest 

szépségeiről, az iskoláról, munkáról..stb. 

Különösen tetszett az írek kedvessége, jókedve és az életigenlése. Nagyon 

élvezetes volt a pubokban nyüzsgő életébe belecsöppeni, hallgatni a helyiek és 

gyakran zenekarok dalolását. 

 



 

 

Összegezve: 

 felejthetetlen élményeket szereztem eme 2 hét alatt, nagyon sok új barátra tettem 

szert, csoporttársaimon keresztül beleláthattam, más országok kultúrájába, 

szokásaiba , kirándulhattam egy olyan országban, amelyben a hegyek, tengerek, 

óceánok csodás kompozíciót alkotnak és persze nem utolsó sorban nagyon sokat 

fejlődött a nyelvtudásom.  

Remélem jövőre újra részt vehetek  a programban! 

 


