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

1 
 

NÉV Kusnerik Erika 

Szállás értékelése 
 
5 

Szállásunk a Fosshotel Baronban volt. A szoba 
kényelmes volt, megfelelt az elvárásoknak. A hotel 
belvárosban volt és a képzés összes helyszínét 
könnyen meg lehetett közelíteni onnan. 

Utazás értékelése 
 
5 

Izlandra és visszafelé is a Wizzair közvetlen 
reykjavíki járatával repültünk. Annak ellenére, hogy 
a Covid miatt fokozottabb az ellenőrzés a 
repülőtereken, nem akadt probléma sem az oda, 
sem a visszaút során. A repülőtérről 45 perc 
buszozás után lehetett Reykjavíkba jutni. Ezzel sem 
volt gond, mert nagyon jól meg volt szervezve az 
utazás. 

Fogadó intézmény értékelése 
 
5 

A kurzus folyamán egyértelműen kiderült, hogy a 
szervező English Matters spanyol cégnek igazán 
nagy tapasztalata van a tanfolyamok 
lebonyolításában. Végig segítőkészek voltak, és 
mindent igyekeztek megtenni annak érdekében, 
hogy a résztvevők elégedettek legyenek. Az általunk 
meglátogatott iskolákban is barátságosan fogadtak 
minket és igyekeztek megválaszolni a kérdéseinket. 

Képzést vezetők értékelése 
 
5 

Eduardo Marín, programigazgató gondoskodott 
arról, hogy az egy hét során minden rendben 
menjen. Rajta kívül munkatársai, Arantxa és 
Eduardo, is végig mindenben rendelkezésünkre 
álltak. A tanfolyam alatt több tanár is tartott nekünk 
informatív előadásokat. 

Program értékelése 
 
5 

A program megfelelt ez előzetes elvárásoknak. A 
kurzus során többféle területet is érintettünk, 
kaptunk egy rövid bevezetést az izlandi irodalomba, 
történelembe és iskolarendszerbe. Az iskolákban is 
hasznosan telt az idő. Betekinthettünk az izlandi 
szakképzésbe, láthattuk a műhelyeket, ahol az 
oktatás folyik, beszélhettünk egy pár tanárral és 
diákkal is. A kurzus során tehát összetett módon 
bővíthettük tudásunkat. 

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

A külföldi tanulmányutak nagyszerű lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a kollégák más 
szemléletmóddal is megismerkedjenek, amit aztán 
hazatérve az itteni gyakorlatba is átültethetnek. 
Emellett a tanári motiváció növelésére is 
alkalmasak. Bátorítani kell tehát a kollégákat és 
segíteni őket a nyelvtanulásban, hogy ezáltal nekik is 
lehetőségük nyíljon külföldi tanulmányutakon való 
részvételre. 
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Legnagyobb eredmények, személyes 
sikerek 

A program során sikeresen együtt tudtam dolgozni 
más országokból érkező kollégákkal. 

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

During my week-long course I was able to get a 
better understanding of Icelandic history, society 
and literature. The school visits helped me get a 
picture of how secondary-level vocational training 
works in Iceland. It was really interesting to see how 
much they rely on project-based learning. Using the 
creativity and flexibility of students is also a key 
factor. The schools also provided a good example 
for the inclusion of special need students into their 
community and training. The Field Projects 
managed to show me some famous natural wonders 
in Iceland. I think it was important to see this side of 
Iceland as well, since the unique nature and 
landscape of the country plays an important role in 
the lives of its people. The course provider has many 
years of experience in organising Eramus courses 
and they were really professional and helpful 
throughout the whole period of the course and took 
the well-being and satisfaction of the participants 
very seriously. All in all, the week that I spent in 
Iceland proved to be highly beneficial for my 
professional development. 

 
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 – 4 
 
a képzés nyelve – 5 
 
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 – 4 
 
a képzés témája – 5 
 


