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NÉV Schwartz Marianna 

Szállás értékelése 
 
5 

 
Reykjavikban a Fosshotel Baronban laktunk, amely 
közel van a város központjához. Centrumos 
kolléganőmmel, Erikával egy kétszemélyes, 
különágyas, tengerre néző szobában laktam. A 
fűtés állítható, s az ágy kényelmes volt. 
Svédasztalos reggelit kaptunk.  Két dologhoz 
viszont hozzá kellett szokni: a fürdőszobához és a 
lifthez. Az előbbiben a víz hőfokszabályozásához, 
az utóbbinál pedig a várakozáshoz. 
 

Utazás értékelése 
 
5 

 
Csoportosan utaztunk a Wizzair-rel. Magyar 
koordinátorunk, Tóth Juci nagyon jól kiválasztotta 
a szálláshelyet, és megszervezte az oda-vissza utat. 
Mivel prioritással rendelkeztünk, előbb be tudtunk 
szállni és 2 csomagot is felvihettünk. A feladott 
bőröndre keveset kellett várni, s rendben 
megérkezett. 

Fogadó intézmény értékelése 
 
5 

 
A fogadó intézmény vezetőjének rendkívüli 
motivációs ereje van. Munkatársaival 
összehangoltan dolgozik. Kiválóan szervezték meg 
a képzést, s a programokat. Jól választották meg a 
helyszíneket. Mindenről személyesen vagy 
emailen részletes információt adtak az előző nap. 
Tetszett, hogy a résztvevőket változatos módon 
csoportosították. Az előadásokat közösen 
hallgattuk az előadóban, a kirándulásoknál két 
csoport utazott együtt egy buszon, míg ugyanabba 
az iskolába és a múzeumba csak egy csoport ment. 
A végső prezentációt pedig szabadon szerveződő 
csoportokban tartottuk. Hagytak időt az önálló 
felfedezésre és készülésre is. 
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Képzést vezetők értékelése 
 
5 

 
Az előadók felkészülten és színesen tartották a 
prezentációjukat. Szakterületüket jól ismerték, s 
minden kérdésre válaszoltak. Lehetővé tették, 
hogy alaposan megismerjem Izlandot. 
Az iskolaigazgatók alaposan bemutatták 
iskolájukat, s beszélgethettünk oktatókkal és 
diákokkal. 
Az idegenvezetők felkészülten kalauzoltak minket 
a vízesések, a gejzírek, a gleccserek és a hegyek 
között, valamint a fekete homokos tengerparton.   

Program értékelése 
 
5 

 
Változatosan szervezett, kitűnő programban volt 
részem. Az előadások, a szervezett kirándulások és 
az iskolalátogatások arányosan illeszkedtek 
egymáshoz. Mindegyikkel meg voltam elégedve. 
Szabadidőnkben mindezt kibővíthettük, így 
kerestük az Aurora Boreálist, néztünk delfineket és 
bálnákat, követtük a láva nyomát és megnéztük a 
Perlant, ami egy kicsit hasonlít az itthoni Csodák 
Palotájához.  

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

 

 
Izland sajnos messze van, s drága országnak is 
számít, így ritkán utazhatunk oda 
tapasztalatcserére. Hazaérkezés után már 
meséltem, s majd a testület előtti Erasmus+ 
beszámolóban részletesen is elmondom, hogy mi 
mindent tanulhatunk tőlük, pl. a 
gondolkodásukat, a projekt oktatást. Az ottani 
tapasztalat alapján javaslom, hogy folytassuk azt a 
gyakorlatot, hogy minél több, az iskolánk 
profiljához tartozó céget vagy vállalkozót vonjunk 
be a képzésbe. 
A kint eltöltött egy hét alatt megismerkedtem 
más országok tanáraival, s a kapcsolat 
fenntartásával szeretnék majd rajtuk keresztül a 
diákjaikkal is kapcsolatot kialakítani, s így a 
tanulóim nyelvi készségeit fejleszteni.  

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 

Ez volt az első Erasmus+ út, amelyen részt 
vehettem, bár a Covid-19 miatt hosszas várakozás 
előzte meg. Úgy érzem, hogy szakmailag is sokat 
fejlődtem. Meggyőződhettem, hogy a közös nyelv 
és cél arra motiválja a különböző nemzetiségű 
embereket, hogy tettekkel és kommunikációval 
minden akadályt legyőzzenek. 

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

I am happy that I was chosen to take part in this 
well-organised programme in Iceland. I could only 
recommend it. 
I loved being in presentations, job shadowing and 
field trips and having opportunities to add free 
activities to compulsory ones and meet teachers 
of different nations.  
The receiving organisation did great work to 
organise so many things and inform us.   
We listened to and watched various presentations 
to get better understanding of Iceland and its 
people. We went on field trips, first to Golden 
Circle - where we admired the site of the oldest 
parliament, geysers, and a waterfall – and then to 
the south coast – where we experienced so many 
wonders starting with waterfalls and the glacier 
and finishing with the black sand beaches and the 
ocean. During our trips first we saw some 
geothermically heated greenhouses, and then 
grazing sheep, horses and cattle, and wrapped 
hay bales. 
Having got negative results on Covid 19 we could 
visit a comprehensive secondary school, 
Borgarholtsskóli, and a large secondary upper 
school, Tækniskólinn. In both cases it was like 
going in the future: spacious and well-equipped 
rooms and workshops, relaxed student-teacher 
relationships, project learning, a variety of school 
courses among others. Having bells signalling the 
beginning and the end of the lessons is no use as 
everybody knows their rights and responsibilities. 
Using laptops in the lesson is an everyday thing. 
Marking by numbers is more common than 
marking by letters. 
 

 

https://www.facebook.com/Borgarholtsskoli/?__cft__%5b0%5d=AZW_E8XU8uNpG6rf7Tj2V-xErqVfZQ9CdBbrnQB5-6eW8npnshjdUZnYAMl2n4l1FsxfmL4lI8O8bi4Jj7-vgq_dJ9RX8rUar6yEhMluGg96xD3_kfWnW0fsTc7eQPcT58lNsgkI-wWFNG36I98iRxBB&__tn__=kC*F
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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 - 5 
 
a képzés nyelve – 5 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 3 
 
a képzés témája - 3 
 
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 
 


