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A tábor időtartama: 6 nap 

A tábor időpontja: 2013. július 28- 2013. augusztus 2. 

A tábor helye: Debrecen, Budapest 

Tanulói létszám: 20 fő 

Felnőtt létszám: 2-5 fő 

A tábor nyelve: angol 

A tábor célja:  

 A táborban résztvevő gyerekek idegen-nyelvi tudásának fejlesztése, 

betekintés a célnyelvet használó országok viselkedéskultúrájába, 

történelmébe és hagyományaiba, autentikus anyagokon, idegen nyelvű 

előadókon, játékos vetélkedőkön, és a célnyelvhez kapcsolódó 

foglalkozásokon keresztül. 

 A négy fő nyelvi készség fejlesztése: beszédkészség, hallás utáni 

szövegértés, íráskészség, olvasáskészség 

 Belső motiváció megteremtése a tanulókban az idegen nyelv tanulás 

iránt. 

A táborban 5 csapat verseng egymással, minden egyes foglalkozás és játékos 

vetélkedő végén pontokat kapnak a csapatok az elért eredménytől függően. 

Egy adott napon legtöbb pontot elérő csapat lesz a nap győztese. A tábor 

utolsó napján összesítjük a napi pontokat és annak eredményeként fog 

megszületni a hét nyertese címet elnyerő csapat.  



A tábor megvalósította a kitűzött célokat, amely az volt, hogy élményt adva a 

tanulóknak segítsen megérteni és különbséget tenni a különféle angol nyelvű 

területek kultúrái közt, így könnyebben megtalálni a történelmi és 

dialektológiai összefüggéseket. 

A tanulói csapatok minden nap kaptak kvízt az előző nap témájából, így le 

lehetett ellenőrizni, hogy rögzült-e az újonnan megszerzett tudásanyag, 

továbbá saját érdeküknek is érezték, hogy figyeljenek, és minél többet tudjanak 

visszaadni a látottakból és hallottakból, ugyanis a kvízekre pontot kaptak, 

amiket a győztes csapat nyereményre válthatott. 

A tábor nyelve angol volt, minden plakát és instrukció angol nyelven hangzott el 

és angol nyelven volt írva, nem volt szabad senkinek anyanyelven beszélnie, 

ezzel megteremtve egy célnyelvi környezetet, bátorítva a tanulókat az idegen 

nyelven történő kommunikációra, azon belül is a beszéd, mert talán ez a 

legnehezebben előmozdítható készség, ugyanis hiába van meg a tudása 

valakinek, ha nem mer megszólalni angolul. Ezt a gátat többnyire sikerült 

leküzdeni. Aki az első nap még nem szólalt meg angolul, az az utolsó napon 

bátrabban mert beszélni. 

  



Képek a táborról 

 

interjú egy angol anyanyelvűvel (vasárnap) 

 



 

Escape’s Got Talent (hétfő) 

 

Dr Gula Marianna: Írország (kedd) 



 

Fodor Dániel Szabolcs: munkavállalás külföldön (szerda) 

 

Dr. Ted James Riordan: csapatjáték (csütörtök) 



 

Angol nyelvű idegenvezetés a New York Café-ban (péntek) 


