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Felkészülés az utazásra 

 Nagy örömömre szolgált, hogy az iskolánk Erasmus+ pályázatának én is részese lehettem. Bár 

már többször jártam külföldön, javarészt iskolai diákutak keretében, de ez volt az első alkalom, hogy 

egyedül vágtam neki az utazásnak. Azért esett választásom az Egyesült Királyságra, mert szerettem 

volna egy kicsit „angolként” élni a mindennapjaimat, megismerkedve az ottani szokásokkal, az emberek 

mentalitásával és életszemléletével. Oxford városa tökéletesnek bizonyult ennek a törekvésnek a 

megvalósításához mindamellett, hogy az mobilitási program kurzuskínálatából épp itt találtam meg azt 

a továbbképzést (Creative Teaching in the Primary Classroom), amelyet a jövőbeli munkám 

szempontjából hasznosnak ítéltem meg. 

 

 

 



2019. július 28. 

 

 Megérkezés Oxfordba. Londonból távolsági busszal jutottam el Oxfordba. A pályaudvaron 

(Gloucester Green Bus Station) már várt a vendéglátó családom, akikkel korábban felvettem a 

kapcsolatot és tájékoztattam őket az érkezésem pontos idejéről. Az első pillanattól kezdve nagyon 

kedvesen és udvariasan bántak velem. A szállásom tökéletes volt. Emeletes ház, tágas szoba és gyönyörű 

angol kert fogadott. Rajtam kívül még egy belga kísérőtanár lakott ennél a családnál, akinek a diákjai 

szintén a Lake School of English-be érkeztek. Ebéd után az egyik szállásadóm Valerie megmutatta, 

hogyan jutok el másnap az iskolába, hol tudok ebédelni a szünetekben, illetve merre vannak a főbb 

látnivalók Oxfordban. Mivel a házuk a külvárosban helyezkedett el, így minden nap tömegközlekedést 

használtam. Itt ültem először double-decker buszon.  

 

2019. július 29. – 2019. augusztus 4. 

 

Az első hét szakmai programja: 

 2019. 07. 29. – welcome meeting; introduction and icebreakers; warmers and fillers; language 

life and culture in the UK today; stories for young learners 

 2019. 07. 30. – communication in the primary classroom; getting children to speak English; 

guided historical walking tour of Oxford 

 2019. 07. 31. – developing personal language skills; digital media, film and ICT with young 

learners 

 2019. 08. 01. – developing literacy: reading, writing and using simple texts; developing 

personal language skills 

 2019. 08. 02. – the British education system; songs, rhymes and chants 

 

Nagy izgalommal vágtam neki az első tanítási hétnek. Az iskolában mindenki nagyon kedves 

és segítőkész volt. A csoportomban rajtam kívül egy magyar hölgy érkezett Soltvadkertről. Az egyéni 

szabadidős programoknál hozzá és az egyik kolléganőjéhez csatlakoztam. Ők már gyakorlott Erasmus+ 

résztvevők voltak (a mostani volt a hatodik mobilitásuk), így a két hét alatt sok hasznos tanáccsal láttak 

le. Mindketten általános iskolai tanárok, így megragadtam az alkalmat, hogy szakmai kérdésekben is 

támaszkodjak a tudásukra és a tapasztalatukra. A velük folytatott beszélgetések remekül kiegészítették 

a kurzus módszertani részét. 

A csoport összetétele rendkívül vegyes volt: érkeztek kollégák Spanyolországból, 

Csehországból, Lengyelországból, Finnországból és Japánból. A bemutatkozásaikból, valamint a 

szünetekben folyó beszélgetésekből az iskolarendszer egy színes palettája tárult elém. A kurzus idejére 



létrehozott WhatsApp csoportunk mind a mai napig megvan, ahol időnként megosztunk egymással egy-

egy a továbbképzésen megismert és általunk kipróbált gyakorlatot. 

Az iskola szoros heti időbeosztást szabott számunkra, minden nap 9:15-kor kezdtünk és két 

délután kivételével 16:00-kor végeztünk. Természetesen hosszabb szünetek választották el a különböző 

blokkokat, de bizton állíthatom, hogy a rendelkezésre álló két hét időkeretét maximálisan kihasználtuk. 

Az oktatónk Catherine nagy tudással és tapasztalattal rendelkező pedagógus. Bemutatkozásából 

kiderült, hogy hosszabb ideje már a Lake School munkatársa. Élete során több korosztállyal is 

foglalkozott már, így ismerte azokat a módszertani fortélyokat, amelyek segíthetik a tanárokat a 

mindennapi munkájuk során. A két hét alatt ezekből igyekezett minél többet átadni számunkra. Órái 

tevékenységközpontúak voltak, a legtöbb játékot/feladatot/gyakorlatot mi is kipróbáltuk. Ez különösen 

izgalmassá tette számomra a tanulást. Az egyes blokkokhoz szakirodalmi ajánlót is fűzött, így akit 

érdekelt valamelyik téma, jobban el tudott mélyedni benne. Igyekeztem minél többet összegyűjteni és 

lejegyezni a felsorakoztatott munkák közül. 

 A módszertani és nyelvi fejlesztés mellett a kurzus másik fő célja az angol kultúra 

megismertetése a résztvevőkkel. Ez főként az iskola által szervezett kirándulások, városnézés és 

múzeumlátogatáson keresztül valósult meg. Már az első nap egy rögtönzött városi sétán, Rob az 

idegenvezetőnk bemutatta nekünk Oxford városának érdekes történetét és felhívta a figyelmet azokra a 

helyekre, amelyeket mindenképpen meg kell néznie egy ide látogató külföldi vendégnek. Iránymutatása 

alapján mi is elindultunk felfedezni a várost.  

Jártunk az Asmolean Múzeumban, a University Church of Saint Mary the Virgin tornyában, 

illetve az Oxford University Press könyvesboltjában. Az első hét végén a városon kívülre is 

merészkedtünk. Pénteken meglátogattuk egy gyönyörűséges angol kertet a Waterperry Gardens-t, majd 

szombaton szervezett kirándulás keretében eljutottunk a Cotswolds falvaiba, illetve William 

Shakespeare szülővárosába Stratford-upon-Avonbe. Vasárnap a magyar tanárnőkkel összefogva 

elutaztunk Winston Churchill szülőhelyére, a Blenheim Palace-be is. 

 

 

 

 



 

2019. augusztus 5. – 2019. augusztus 10. 

 

A második hét szakmai programja: 

 2019. 08. 05. – weekend warmers and do something different; developing personal language 

skills; guided tour of Christ Church College 

 2019. 08. 06. – practical pronunciation phonems, stress, rhythm, intonation; practical 

pronunciation 

 2019. 08. 07. – developing personal language skills; language life and culture in the UK today; 

building confidence through drama and roleplay 

 2019. 08. 08. – understanding the concepts of CLIL; creating CLIL classroom activities; 

developing personal language skills 

 2019. 08. 09. – using images for imagination and language development; pop songs in primary 

ELT; certificates and feedback 

 

A mobilitás második hete is izgalmasan telt. Az szakmai program keretében sok új dolgot 

tanultam. Feladatokon keresztül élőben megtapasztalhattam a CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) módszert. Ezek közül kettőt szeretnék kiemelni. 

Az egyikben élelmiszerek cukortartalmát kellett megbecsülni. Párokba osztottak minket és 

kaptunk egy feladatlapot különböző élelmiszerekkel és néhány kockacukrot. Az utasítás úgy szólt, hogy 

a képek mellé annyi kockacukrot kellett tenni, hogy érzékeltesse a benne lévő cukortartalmat. Amikor 

készen voltunk megbeszéltünk a tapasztalatokat, illetve összehasonlítottuk egymás megoldásit. 

Mindamellett, hogy angolul beszéltünk, a gyakorlat egészségtudatosságra is nevel, mert megmutatja, 

hogy mely élelmiszereknek nagy a cukortartalma. 

 



 

A másik gyakorlat a történelemtanításhoz kapcsolódott. Három csoportra osztottak minket és 

mindegyik csoport kapott egy-egy doboz legót/építőkockát. Az instrukció szerint a tanár által olvasott 

szöveget kell megjelenítenünk a kapott eszközök segítségével. A szöveg a normann hódításról szólt. A 

mi csoportunk legóból megépítette Angliát, várakat és templomokat állítottunk és a figurák segítségével 

csatákat vívtunk. Történelemtanárként korábban nem gondoltam a tananyag feldolgozásának ennek a 

módjára, de nagyon megtetszett és biztosan alkalmazni fogom a jövőben, mert játékos formában tanítja 

meg a történelmet a gyerekeknek. 

 

Kulturális szempontból is mozgalmas volt az utolsó hetem Oxfordban. Szintén az iskola 

szervezésében meglátogattuk a Christ Church College-ot (ahol a Harry Potter filmek egy részének 

jeleneteit forgatták). A csoporttársaimmal pedig elmentünk az Oxfordi Egyetem híres könyvtárába a 

Bodleian Library-be, valamint kipróbáltuk a puntingot. 



Összegezve a mobilitásomat nagyon sok hasznos tudással gazdagodtam, az utazás előtt kitűzött 

céljaim maradéktalanul teljesültek. Az Oxfordba eltöltött két hét nagyban hozzájárult a pedagógiai 

fejlődésemhez és örökre szóló élményekkel gazdagodtam. 

 


