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Fontos a nyelvtudás fejlesztése - Tanárok az 

iskolapadban 

 
Külföldi szakmai továbbképzésen vehetett részt a Széchenyi Gimnázium öt tanára. 

Szepessyné Azari Éva testnevelő, Péntek Klára magyar-dráma, Polányiné Boldog 

Katalin német-matematika, és Szeitlné Mészáros Márta francia, és Szabados Erika 

angol-francia-orosz szakos tanárok együtt pályáztak az Erasmus programba. 

A lelkiismeretes előkészületi munkák után májusban pozitívan bírálták el „A 

minőségi nyelvtudás megszerzése az európai szellemiség, együttműködés és 

innováció jegében” című pályázatukat, így Szepessyné Azari Éva, Péntek Klára és 

Szabados Erika az angliai Exeterbe, Polányiné Boldog Katalin a német 

Regensburgba, Szeitlné Mészáros Márta pedig a francia Cannes-ba nyert el egy 

kéthetes ösztöndíjat. 

Szeitlné Mészáros Márta: 

- Mivel a továbbképzés magán nyelviskolában volt, nagyon meleg és szívélyes 

fogadtatásban részesültem. Az egész iskola személyzete rendkívül segítőkész volt. 

Nagyon tetszett, hogy csodálatos környezetben, közvetlenül a tengerparton 

(Cannes, francia Riviéra) található a Collège International Nyelviskola. Már a 



tanfolyam címe elárulta, a hogy beszélt nyelv folyamatos változásával fogunk 

foglalkozni: C’est comme ça que ça se dit, azaz Ezt így mondják. A tanfolyamon a 

francia irodalmi és köznyelv változatai között kerestünk párhuzamot különböző 

(főleg kortárs) irodalmi alkotásokban, sajtótermékekben, filmrészletekben, 

zeneszámokban, képregényekben. Foglakoztunk a fiatalok nyelvezetével, az SMS 

nyelvi világával, a franciák fordított nyelvével a verlannal, rövidítésekkel, 

mozaikszavakkal, hangutánzó és indulatszavakkal. 

Szabados Erika, a projekt koordinátora: 

- Szakmai pályafutásom leghasznosabb két hetét töltöttem Angliában, Exeterben, a 

csodálatos Devon megyében. Jómagam nyelvtanári módszertani tanfolyamon 

vettem részt, melynek címe: „Developing oral fluency in the secondary English 

classroom”, azaz „A beszédkészség fejlesztése a középiskolai angoltanításban”. 

Rendkívül értékesnek tartottam a fonetikai gyakorlatokat, játékos feladatokon 

keresztül gyakoroltuk az angol hangok képzését. Ezeket a gyakorlatokat minden 

nyelvi szinten lehet alkalmazni a tanítás során. Mivel más európai országokból is 

érkeztek kollégák a továbbképzésre, így még inkább betekintést nyertem a 

különböző európai iskolatípusokba, és módszertanokba. 

Szepessyné Azari Éva hangsúlyozta, hogy az exeteri tanfolyamon megerősítette 

angol nyelvtudását. A kinti kurzuson kapta meg azt az inspirációt, amely kellett a 

nyelvi továbbképzéséhez és itthon is folytatja azt. Távlati célja, hogy el tudja 

sajátítani mélyebben is az angol óravezetési módszereket. 

Péntek Klára tanárnő nyelvi kompetenciái a kinti tanfolyamon ugrásszerűen 

fejlődtek. A tanárnő úgy érzi, hogy nyelvtudása magasabb szintre lépett. Nagyon 

elnyerték tetszését a szituációs feladatok, melyeket tovább tud fejleszteni a 

drámapedagógiai óráin. 

Polányiné Boldog Katalin: 

- Regensburg a Duna partján fekvő, élénk egyetemváros az UNESCO 

Világörökségek sorába tartozik. A tanfolyam címe: „Auffrischungskurs für 

Deutschlehrer: Methoden und Sprache”, vagyis „Beszédközpontú módszertani 

továbbképzés német nyelvtanároknak” volt. A kurzus külön érdemének tekinthető, 

hogy nagy hangsúlyt fektetett M-learning, a mobiltelefonok iskolai alkalmazásának 

előnyeire. Ezt az újszerű módszert rendkívül értékesnek találtam, mert eddigi 

pedagógiai munkám során még nem volt alkalmam ezt a metódust megtapasztalni 

és alkalmazni. 

Szóládi Zoltán 
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