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NÉV Dr. Barnáné Szatmári Ildikó 

Szállás értékelése 
 
5 

A szálloda a képzőhelyhez és a városközponthoz is 
közel helyezkedett el, így könnyedén 
megközelíthető volt gyalogszerrel minden. A 
szállás elfoglalása zökkenőmentes volt, mind a 
szoba, mind a fürdőszoba kultúrált és tiszta volt. A 
reggeli bőséges és változatos volt. 

Utazás értékelése 
 
5 

A repülőgépes utazáshoz minden szükséges 
tájékoztatást és papírt megkaptunk, az utazás 
kifogástalan volt. 

Fogadó intézmény értékelése 
 
5 

A fogadó intézmény spanyol székhelyű, így az ő 
megismerésük nem volt lehetséges. Az intézmény 
részéről a helyszinen jelen lévő 3 személy mindent 
megtett azért, hogy a regisztráció, az előadások, a 
programok gördülékenyen menjenek. A 
változásokról folyamatosan és időben 
tájékoztatást kaptunk e-mailben. 
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 Képzést vezetők értékelése 
 
5 

A képzés vezetője egy valódi motivációs tréner, 
remek kommunikációs képpességekkel és 
csapatépítő szellemmel megáldva. Módszertani, 
pedagógiai végezettségének köszönhetően 
lelkesítő személyiség, nyitott mindenre és 
mindenkire.  

Program értékelése 
 
5 

Csodálatos hét volt, rengeteg új információval és új 
kapcsolatokkal gyarapodtam. Tartalmasak voltak 
az előadások, kíválóak voltak a szervezett 
programok és nagyon jól sikerültek az egyéni 
kirándulások is. 

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

 

Mindenképpen fontosnak találom a külföldi 
tapasztalatszerzést, és a nemzetközi kapcsolatok 
építését. Minél több kolléga nyelvtudásának 
fejlesztése, és a munkatársi mobilitás 
növelésében látom a jövőt. Véleményem szerint a 
befogadó, nyitott iskola realizálása csak 
nemzetközi, interkulturális tapasztalatok 
megszerzésével és azok átadásával lehetséges. 

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 

Újra visszazökkentem az angol nyelv használatába, 
sok új kapcsolatot építettem, és olyan kollégákat 
ismertem meg közelebbről, akikkel ugyan együtt 
dologozom, de közelebbi kapcsolatom még nem 
volt. Pontos betekintést nyertem az izlandi oktatási 
rendszer jó gyakorlataiba. Régi vágyam teljesült 
azzal, hogy ellátogathattam Izlandra. 

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

It was a stunning week with lot of interesting 
activities. We met new people from 19 other 
countries, had good conversations about 
similarities and differences in education all over 
Europe. 
We learned a lot about Icelandic culture, history, 
literature, geography and education. An 
education, which includes not only subjects, 
schedules, teachers and students, but also 
sustainability, equality, acceptance and openness. 
The seminars and workshops gave opportunity for 
discussions about tradition, novelties and the 
education system of the host country. 
The most interesting part was the visit at the 
Vocational schools, within the biggest Vocational 
school in Reykjavik. We saw a lot of good examples 
of teaching practices, project learning, the 
modular system, the individual schedule for the 
students, just to mention a few, which are worth 
passing on. 
We explored beautiful tourist sites of Iceland on 
two from English Matters organised trips to 
Reynisfjara, the Solheimajokull Glacier, Skogafoss, 
Seljalandsfoss, Gulfoss, Thingvellir, and the 
National Museum of Iceland, and spent our free 
time with a whale watching tour, a voulcano tour 
by night and the Perlan. 
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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 - 4 
 
a képzés nyelve – 3 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 2 
 
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 – 4 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 4 
 
a képzés témája - 4 
 


