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       Oxfordban,a  British Study Centres  által meghirdetett  Teacher  Training  programban 

vettem részt 2015.07.13-tól 2015.07 24-ig A program Primary Content and Language 

Integrated Learning /CLIL/ megnevezéssel szerepelt és 41,6 órát foglalt magában. 

       Kötött órarend szerint dolgoztunk, minden nap módszertani órákkal kezdtünk, majd 

angoltudásunk fejlesztése, finomítása következett.  

.       Angliában a CLIL ,mint módszer és szemléletmód, az idegen nyelv tanításának államilag 

támogatott,elfogadott rendszere. A nyelvtanítás hatékonyságának érdekében ez egy 

komplexebb szemléletmódot jelent ,vagyis a nyelvi órák beépülnek ,szorosan, kapcsolódnak 

az iskola különböző tantárgyaihoz illetve beépülnek azokba  ,azokon keresztül 

zajlanak/környezetismeret,rajz ,technika,.ének tantárgyakhoz kapcsolódnak/ 

         Első héten az elméleti ismeretek megalapozása és bővítése történt. Nyolcan voltunk egy 

csoportban, négy lengyel, két olasz és egy cseh pedagógussal dolgoztam együtt. Mindannyian 

nagy érdeklődéssel hallgattuk Sarah /csoportvezetőnk /óráit. 

          Folyamatosan ismerhettük meg a CLIL elméleti alapjait, a módszer lényegét. 

Megtanultuk, hogyan kell felépíteni egy órát, mely szempontokat kell figyelembe venni, 

gondolati térképet készítettünk. Gyakorlati megvalósulását, egy videón nézhettük meg. Egy 

angol iskolában francia nyelv tanításának részleteit láthattuk, amely jól szemléltette a CLIL 

lényegét. 

            Már az első hét szerdai napján készülni kezdtünk a tanfolyamot bezáró bemutató 

tanításra, amely természetesen megmutatta, hogy mennyire hatékonyan tudtuk elsajátítani a 

módszert. Párokban készültünk, nekem egy olasz tanárnővel kellett kiválasztani és elkészíteni 

a bemutató anyagot Power Point formátumban. 

                A  CLIL a nyelvtanítás, nyelvtanulás hatékonyságát fokozza. Nagyon sokat 

használtuk és beszéltünk arról, hogy hogyan lehet felhasználni a különböző eszközöket. 

Báboztunk és mesekönyveket dolgoztunk fel. 

Dalokat és mondókákat tanultunk, majd írtunk át, könyvet írtunk és sok új mozgásos játékot 

próbáltunk ki. 

             Nagy élmény volt Paul Driver előadását hallgatni, aki Angliában elismert szakember, 

mintaértékű iskolát alakított ki, a digitális eszközök iskolai felhasználásának fontosságáról és 

lehetőségeiről beszélt. 

             A tanfolyam része volt még az osztály munkájának szervezési lehetőségei. Szintén 

videón láthattunk példákat a különböző munkaformákra, csoport –és irányított csoport 

munkaszervezési lehetőségre. 

             Az angol órákon elsősorban kiejtésünket javíthattuk és szókincsünk bővült olyan 

szavakkal, amelyek a szótárakban nem szerepelnek, de a mindennapokban már használatosak. 

              A tanfolyam, mint említettem, a hallgatók bemutatójával fejeződött be. Napokon 

keresztül készültünk az utolsó napra, amely jól tükrözte a tanfolyam eredményességét, hiszen 

minden csapat beépítette és jól fel tudta használni az elsajátítottakat. 

           Az iskola délután oxfordi városlátogatási programokat szervezett. Rengeteg a látnivaló 

Oxfordban, ha csak a 40 kollégiumot említem, de nagyon sok egyéb múzeum, könyvtár és 

történelmi hely van, ami érdekessé teszi a várost. Igyekeztem sok mindent megnézni, 

kihasználni a lehetőséget, hogy ott lehettem. 

         Szállásom egy indiai családnál volt. A hölgy már Angliában született, így jól beszélt 

angolul, tudtam vele is kommunikálni. Rendesek,kedvesek és tiszták voltak,de sajnos csak 



egy fürdőszobával rendelkeztek  és ezen heten osztoztunk. A szállás Oxford külvárosában, 

Headingtonban volt, így negyven percet buszoztam ,míg beértem az iskolához. 

Hétvégén saját szervezésben Oxford környékét jártam be a UK Study Tour útjain. Így 

eljuthattam Stonhenge oszlopaihoz és Shakespeare valamint Jane  Austin városába saját 

szervezésemben. 

          Összességében nagyon jól sikerült ez a két hét. Sok mindenre adott lehetőséget, 

Megismerhettem az angol emberek mentalitását, bepillanthattam szokásrendszerükbe.   

           Egyedül a finanszírozási rendszerrel volt problémám, mert csak az első hét végén 

érkezett meg számlámra az utazás költsége és keveset tudtam a szállásolási lehetőségekről is. 

           A szakmai ismeretek mellett, nagyon sok gyakorlati ismeretre tehettem szert. Az utat 

magamnak kellett megszervezni, repülőjegyet vásárolnom, majd Oxfordban tájékozódnom, 

útmutatást kérnem. Miután magam voltam, így folyamatosan az angol nyelvet, használhattam 

és ez természetesen fejlesztette, felfrissítette nyelvhasználatomat is. A hallgatótársak révén 

bepillanthattam az országuk oktatási rendszerébe, fontos információkat szereztem 

munkájukról. 

             Nagyon sok nyomtatott anyagot kaptam, amit nem csak én tudok felhasználni, hanem 

kollégáim is. A csoportvezetőnk elküldött nekünk felhasználható játékok, óratervek és a 

mindennapi munkánkban fontos anyagok gyűjteményét, több száz anyagot. 

            A leírtak alapján, köszönöm a lehetőséget és szeretnénk ösztönözni kollégáimat hogy 

éljenek a pályázat adta lehetőségekkel. 


