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Az ERASMUS KA1 köznevelésben 

benyújtott és elnyert támogatás révén 2 

hetes angol nyelvi kurzuson vettem részt 

Exeter (Devon) IPC International Projects 

Centre, 7 Colleton Crescent) nemzetközi 

nyelviskolájában. A tanfolyamot (Better 

English for Teachers) nem angol szakos 

tanároknak hirdették meg. Csoportom 

olasz, lengyel, cseh, szlovák és magyar 

tanár kollégákból tevődött össze. Tanárunk 

(Paul) skót származású angol révén 

jókedvűen, fiatalos lendülettel oktatott 

minket, jól felkészült, türelmes, segítőkész 

volt velünk. Az órák érdekesek, változatosak voltak, sokat beszéltünk, játékosan, jókedvűen tanultunk, bővítettük 

szókincsünket, gyakoroltuk a kiejtést, a különböző mondatszerkezeteket. Oktatónk vicces rajzai segítették a nyelvi 

korlátok átlépését. Mindeközben megismertük egymás kultúráját, oktatási rendszerét, szokásait, ételeit, ám ezen 

kívül barátságok is szövődtek.  A szünetekben és a kirándulásokon megismerkedtem a másik csoporttal is, akik 

angoltanárként módszertant tanultak, így új ismeretségre tettem szert Európa különböző országaiból. A tanórák 

után a szabadidőnket is gyakran töltöttük együtt, ahol még jobban megismertük egymást, miközben az angol 

nyelvet is gyakoroltuk. 

A tanórákon kívül az iskola sok kirándulást szervezett nekünk, amelyeken életre szóló élményekkel lettem 

gazdagabb. Az első tanítási nap délutánján 

megismerkedtünk Exeterrel, ami 2 hétig ezután 

az otthonunk volt. Ugyan az angliai esőt is 

megtapasztaltuk, de ez sem csökkentette a 

program színvonalát. Felfedeztük Exeter 

nevezetességeit kedves idegenvezetőnkkel: 

Rogerrel, aki személyes történetekkel 

színesítette a hely történelmét. A híres exeteri 

katedrális történetéről hallottunk előadást, 

miközben megtekinthettük ezt a gyönyörű 

épületet. Utána bejártuk a belvárost, ahová aztán 

minden nap belátogattunk legalább egy sétára. A 

két hét programjában szerepelt még ezen kívül 

két egész napos és egy fél napos kirándulás. A 

nyelviskola a kurzus első péntekén, majd az 

utolsó napon is elégedettségi kérdőíveket 

töltetett ki velünk a képzésről, az iskolán kívüli 

programokról, valamint az iskola által közvetített vendéglátó családról. Kíváncsiak voltak a véleményünkre, 

tapasztalatainkra, hogy ezzel is még tovább emeljék a kurzus színvonalát a későbbiek során. 



Az első szerda délutánján a Dartmoor-i 

Nemzeti Parkba szerveztek nekünk 

kirándulást. Roger nagyon sok érdekes és 

vidám dolgot mesélt nekünk a kirándulás 

során. Vadregényes tájon vezetett minket, 

szép virágok, szabadon legelő állatok között. 

 

 

Szombaton egész napos kiránduláson vettünk 

részt.  Cornwall lenyűgöző tájaiban 

gyönyörködhettünk, Boscastle kis 

halászfaluba látogattunk, ahol kisétáltunk az Atlanti-óceén partjára, felmásztunk meredek sziklákra, hogy még 

magasabbról gyönyörködhessünk az óceán végtelenségében. Aztán megnéztük Arthur király kastélyát 

Tintagelben. Ez a hely nagyon kedvelt turisztikai látványosság, mivel különleges természeti szépségekkel is 

büszkélkedhet. Kicsit úgy éreztem, mintha a végtelenbe vezető lépcsőkön mennénk feljebb, egyre feljebb és a 

hegytetőn megláttuk a kastély maradványait, alattunk pedig az óceánt. Lenyűgöző volt a látvány. 



 

Vasárnap egy hajókirándulás terveztünk a csoport több tagjával a Jurassic parton. Mindenki számára maradandó 

élményt nyújtott a látvány és a hajózás. A második hét szerdán ismét közös programot szervezett számunkra a 

nyelviskola, ahová ismét Roger kísért minket. North-Devon nevezetességeit (Dunster, Lynmouth, Exmoor 

Nemzeti Park) mutatta meg nekünk. Vendéglátóink szerettek volna minél több szép helyet, kulturális emléket 

megmutatni nekünk, hogy sok új információval, élménnyel gazdagon térjünk haza a nyelvtanulás mellett. 

A vendéglátóm egy kedves, vendégszerető, angol hölgy volt, aki nagyon szép, tipikus angol házban él. Reggeli és 

vacsora közben kiváló lehetőségem volt a nyelv gyakorlására. Különböző témákról (pl.: család, munka, utazás) 

sokat beszélgettünk. Mindig segített, ha nyelvi nehézségeim adódtak, sikerült megértenünk egymást, az esti 

teázgatások közben igazán kellemesen telt vele az idő. 

Összességében nagyon hasznos, tartalmas két hetet töltöttem Exeterben. Miközben fejleszthettem angol nyelvi 

kompetenciáimat, megismerhettem különböző országokból kollégákat, angol embereket, szokásaikat, 

kultúrájukat. Felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb, és az itt szerzett ismereteket a munkámban is biztosan 

tudom hasznosítani. 

Örülök, hogy részt vehettem a projektben és hiszem, hogy az élethosszig tartó tanulás fontos az ember 

személyiségének kiteljesedéséhez. 

     

 

      

 


