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1. OLDAL 

Hogyan indultunk el a pályázaton? 

A középiskolában sok diák éli meg azt, hogy mire végez a három-négy év alatt, 

kevesebb lesz a nyelvtudása, mint amivel a nyolcadik osztályt elhagyta. Ennek a 

tudásvesztésnek a megakadályozására és a résztvevő diákok fejlesztésére 2016-17-ben 

egy programot kezdtem az akkori kilencedikesekkel.  

Az évfolyamból a tehetséges tanulók egy kis létszámú csoportja egyéni haladási 

tempóban önállóan foglalkozott a munkafüzettel, a tanári kézikönyvből önellenőrzéssel 

javítottak és saját tempójukban írták a teszteket. Nem unták a többi diák lassabb 

tempóját, nem rendetlenkedtek emiatt. Év végére könnyített olvasmányokkal 

foglalkoztak, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat oldották meg. 

Nekik is voltak nehézségeik, és segítésükre elkezdtünk egy délutáni 

foglalkozássorozatot, ahol az ő problémáikkal foglalkoztunk. A program népszerű lett, 

ebben a tanévben szeptembertől bővült az egyénileg haladó csoport létszáma.  

Ezt a megnövekedett létszámú csoportot támogattuk meg a pályázattal. A 

létszámküszöb eléréséhez meghirdettük a csatlakozás lehetőségét a kilencedik és 

tizedik évfolyamon, előző évi tanulmányi eredmény, ill. kilencedik évfolyamon a 

bemeneti teszt eredménye alapján válogatva. 

A Széchenyi angol nyelvi tehetséggondozó program 

megvalósulása 

Órák a tanteremben 

A projekt keretében a délutáni foglalkozások a délelőtti tananyag kiegészítésére 

épültek. A délelőtti munkában az előző évihez képest változtatásokat vezettünk be. A 

munkafüzet kevésnek bizonyult a tesztek 100%-os megírásához, így a tankönyv 

olvasása, kitöltése is bekerült az egyénileg haladók feladatai közé. Az olvasás-írás 

feladatokat délelőtt önállóan, a tanári kézikönyvvel önellenőrzéssel javítva oldották 

meg a beválogatott diákok.  

A témakörök bővebb és szóbeli megbeszélését a délutáni órákon végeztük. A 

kiegészítő tananyagot is átbeszéltük. Ha a nyelvtanban volt kérdés, arra is volt idő. 

Haladási tempóban, hatékonyságban felülmúlta a délutáni foglalkozás a délelőtti 

órákat. Volt, aki filmen mutatta be hobbiját, és kihasználtuk az internet adta 

lehetőségeket is. Kényelmes, interaktív táblával felszerelt, délután árnyékos teremben 

töltöttük el ezt az időt. 

A második és harmadik foglalkozásunk idején Matthew és Rosalie Brandt a Magyar 

Evangéliumi Egyház támogatásával Tapolcán tartózkodtak és segítették a környék 

iskoláiban a nyelvoktatást, így a két foglalkozásra meghívtam őket. Remekül 

teremtették meg az angol nyelvi környezetet és élményeikkel gazdagították a 

témakörök feldolgozását.  



2. OLDAL 

Lazító programok 

Két kirándulást is tehettek diákjaink. Az elsővel Kanadai-Amerikai segítőinknek 

szerettük volna megköszönni a segítségét és megmutatni Magyarország egyik 

természeti ékességét angol-magyar kétnyelvű idegenvezetés mellett. Két diák vette a 

bátorságot és csatlakozott a természetjáró kis csapathoz. Pályázati forrást itt nem 

kellett felhasználnunk. 

A második a tervezett, pályázati finanszírozásból megvalósuló budapesti kirándulás 

volt:  

 Fővárosi Szabó Ervin könyvtár angol nyelvi részlege, Gateway to UK pont;  

 Ebéd a McDonald’s -ban 

 Bodies kiállítás (Ez itt mind igazi?),  

 Szent István Bazilika (kupola, kilátó – mindenki bátor és legyőztük még a 

tériszonyt is! Szent Jobb – két olasz csoport érkezett közben, altemplom 

nevezetes sírjai);  

 West End pláza, vacsora mellette a McDonald’s-ban 

 Uránia Filmszínház (Angyalok Amerikában II- Későn volt az előadás, de bírták! 

A filmet ők választották, előzetesek alapján szűrve. Ez döntötte el a kirándulás 

napját is.).  

Hosszú nap volt, elfáradtunk, a hazaúton már aludtak, de élményekkel telve értünk 

haza.  

Aki végig vállalta a programot, további jutalomban részesült 

A pályázati pénz eszközökre fordítható részéből a rendszeresen eljáró hét diák egy-egy 

Maxim könyvkiadós Grimm tanulószótárt kapott, amit azonnal birtokba és 

használatba vettek. Még a délelőtti órákra is hordták, pedig van súlya! A pályázatot 

záró beszélgetést követően a könyvesboltban elköltöttük a maradék anyagi keretet, 

mindenki választhatott magának egy angol nyelvű könnyített olvasmányt. A tanév 

hátralévő részében már el is kezdték az olvasást. 

Milyen volt ez az egy év és hogyan tovább? 

Volt, aki már az érettségit követő továbbtanuláson törte a fejét, számára a könyvtár 

volt a legnagyobb élmény. Sok szavazatot kapott a színelőadás, a Bazilika, különösen 

Puskás Öcsi sírja, a Bodies kiállítás, a szótárak, a legnehezebb fokozatú olvasmány. 

Ellenben, nehéz volt a délutáni plusz feladat vállalása. Fárasztó, fáradtan értek oda, 

kevésbé tudtak figyelni, ez érezhető is volt sokszor. A kilencedikesek ki is maradtak az 

első néhány alkalom után, csak tizedikesek csinálták végig.  

Akik jelenleg maradtak, jövő tanévben szakmunkásvizsgára készülnek. Véleményem 

szerint töltsék szabad idejüket a minél teljesebb vizsgára készüléssel. Délutáni 

foglalkozásokat nekik ezért nem tervezek. A tanórákhoz viszont további ötletekkel 

készülök az egyéni haladási lehetőség kiterjesztésére és segítésére. 



3. OLDAL 

Csatolt fotók 

 

Második alkalommal Rose és Matt társaságában. 

 

 

 

Az óra vége fele... 



4. OLDAL 

 

Kirándulás Budapestre – Bodies kiállításon 

 

 

 

A Szent István Bazilika kilátójában – legyőztük a tériszonyt! 



5. OLDAL 

 

Megjöttek a szótárak!  


