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NÉV  

Szállás értékelése 
 
5 

szöveges értékelés 
A Barion Fosshotelben szálltunk meg, kétágyas 
szobában. A szállás szép, tiszta volt, az ablak az 
óceán öblére nézett. Svédasztalos reggelit 
kaptunk, ahol nagy volt a kínálat.  

Utazás értékelése 
 
5 

szöveges értékelés 
Négy és fél órán keresztül utaztunk Wizzairrel, 
zökkenőmentes volt az út.  

Fogadó intézmény értékelése 
 
4 

szöveges értékelés 
Az English Matters a Harpa kulturális központban 
fogadott. Az elején volt egy kis technikai 
problémájuk, viszont utána gördülékeny volt, 
segítőkészek voltak.  
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Képzést vezetők értékelése 
5 

szöveges értékelés 
Optimista életszemléletet közvetítettek, ezzel 
biztosítva a pozitív életszemléletete. Változatos 
programokkal vártak minket.  

Program értékelése 
4 

szöveges értékelés 
Változatos volt, előadásokkal, kirándulásokkal. 

Nemzetközi startégiára vonatkozó 
javaslatok 
 
 
elérhető : http://kmaszc.hu/wp-
content/uploads/2021/01/Nemzetkoziesitesi-
strategia_KMASZC.pdf 
 

 

 
szöveges értékelés 
A program alkalmas volt arra, hogy más ország 
tanáraival felvegyük a kapcsolatot. 

http://kmaszc.hu/wp-content/uploads/2021/01/Nemzetkoziesitesi-strategia_KMASZC.pdf
http://kmaszc.hu/wp-content/uploads/2021/01/Nemzetkoziesitesi-strategia_KMASZC.pdf
http://kmaszc.hu/wp-content/uploads/2021/01/Nemzetkoziesitesi-strategia_KMASZC.pdf
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Legnagyobb eredmények, személyes 
sikerek 

szöveges értékelés 
Örülök, hogy a program létrejött annak ellenére, 
hogy a koronajárvány korábban meghiúsította. 
Izlandon korábban sohasem jártam, az 
iskolarendszerét is csak hallomásból ismertem. Az 
előzetes elvárásaimat beváltotta. Személyes 
sikernek fogom fel, hogy lehetőségem nyílott 
kiutazni és mindezeket megismerni, valamint 
elboldogultam angol nyelvű környezetben, idegen 
ajkúak között.  

A program értékelése angol nyelven  
(1000-1500 karakter szóközzel) 

szöveges értékelés 
During the program I got to know two vocational 
high schools. Both had many departments, they 
were large and had a very clean, calm, pleasant 
atmosphere. We met lot of students, they have 
free opportunity to learn, for example in project 
work outside the classroom. They could take on 
their own individuality, speaking English well, and 
being happy to talk to us. The teachers were 
friendly and didn’t seems stressful. 
The organizers also took us interesting trips to get 
to know the geography of Iceland. We could see 
waterfalls, geyser, glacier, volcano, national 
museum, the crack which separating Europe and 
America and beach on the Atlantic Ocean. 
We was listening various lectures on geography, 
history, culture, and literature. We had a good 
opportunity to get to know teachers from other 
countries. I was able to practice English. It was not 
problem, if anybody do misstakes in English 
language.  
Summarized I got to know a very special island and 
nation, with a well-functioning school system, I got 
to know teachers from 19 countries, and with my 
knowledge I could help my home school. I am 
happy to have been able to take part in the 
training, I am willing to take part in a similar course 
later. I offer it to anyone. 
 



Az általános értékelés alatt található számokból csak egyet hagyjon a cellában ! 

4 
 

 
Mennyire érezte magát felkészültnek a mobilitás előtt – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán 
nem éreztem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek éreztem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 3 
 
a képzés tematikája - 3 
 
a képzés nyelve – 4 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 3 
 
a képzés témája - 4 
 
Mennyire érzi magát felkészültnek a mobilitás után – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán nem 
érzem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek érzem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 5 
 
a képzés tematikája - 5 
 
a képzés nyelve – 5 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 5 
 
a képzés témája - 5 
 


