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ANGOL TÁBOR 
 
CÉLKITŰZÉS: Idegen nyelvi kommunikációban gazdag, kultúrából fakadó motivációban 
bővelkedő környezet biztosítása a résztvevő diákok részére az önálló tanulás 
kompetenciájának fejlesztésére, valamint a különféle élethelyzetekből fakadó 
viselkedéskultúrába való betekintés, abban való aktív részvétel. 
 
MEGVALÓSULÁS: A tábor a beadott tábortervezet szerint történt, időbeli csúszások 
előfordultak, ezért a tábor délután általában később ért véget. 
 

A hatnapos angol tábor, mint ahogy az a tervezetben is látszik, nagyon izgalmas, 

kommunikációkban és motivációban gazdag környezetet biztosít. A tábor célja ugyanis, hogy 

amennyire csak lehetséges, a diákoknak olyan közeget produkáljunk teremteni, ahol 

módjukban áll a lehető legtöbbször megszólalniuk angolul és olyan a kultúrából fakadó 

érdekességekkel találkozzanak, ami előmozdítja az önálló tanulásra való kompetenciájukat, 

felkelti az érdeklődésüket és ezáltal fejleszteni kívánják majd magukat önállóan is, ami a 

nyelvtanulás elengedhetetlen része. A visszajelzésekből kiderül, hogy ez a tervünk sikerült is. 

Minden reggel 8 és 9 körül bőséges reggeli várja őket, angolszász országok tradicionális 

ételeivel valamint magyar ételekkel vegyítve, hiszen fel kell készülnünk arra, hogy nem 

kedvelik az adott angol reggelit (pl. „marmite”), ezért választjuk az úgy nevezett svédasztalos 

reggelit. Minden reggel megtalálhatóak a müzli és gabonapehely számos fajtája, felvágottak, 

vaj, mogyoróvaj, mogyorókrém, lekvár, valamint teljes kiőrlésű és fehér kenyér, tej, 

narancslé és almalé. A kenyérpirítógép és a mikró minden nap rendelkezésre állt. Ezen kívül 

minden napra valami különlegesség, mint például amerikai palacsinta juharsziruppal, 

hagyományos angol reggeli (tükörtojás, bacon szalonna, bab, kolbász), édes bundás kenyér 

(French toast), fánk, hamburger valamint péksütemények. 

1. nap 

CÉLKITŰZÉS: 

A megnyitón lefektetjük a tábor szabályait. 

1. ANGOLUL BESZÉLÜNK 

2. MINDENKI SEGÍT! 

3. A LÁNYOK TAKARÍTANAK! 

4. FIÚK KIVISZIK A SZEMETET ÉS SZÉKEKET PAKOLNAK! 

5. SZABÁLYSZERŰ KÜZDELEM A NAP GYŐZTESE CÍMÉRT! („FAIR PLAY”) 

6. SZABÁLY SZERŰ KÜZDELEM A HÉT GYŐZTESE CÍMÉRT! 

Mivel a tábor minden tagja pre-intermediate szinten tud angolul, ezért kezdettől fogva 

angolul folyik a társalgás, csak a szükséges helyzetekben váltunk át magyarra, hogy 



amennyire lehet, angolul beszélő közeget biztosítsunk, erre kértük a vendégelőadóinkat 

is, akik valójában nem előadnak, hanem interaktív előadásokat, valamint különféle 

feladatokat kapnak. 

Reggeli után délelőtti órákat a vendégelőadóknak szenteljük, akik az angol és amerikai  

kultúrába, munkahelyi légkörbe segítenek betekinteni, viszont az első nap az ízelítő. 

Megbeszéljük, a csapatokat és kapnak egy fél órát a csapatnév kiválasztására, valamint a 

csapatinduló előadására, majd kapnak az ebédig időt arra, hogy felállítsák a stratégiájukat, 

hogy an fognak minél több külfölditől minél több információhoz jutni angolul az kérdezettek 

országáról és hasonlókról a debreceni főtéren, ahol hemzsegnek a külföldiek. Majd 

uzsonnára visszaérkezünk a tábor főhadiszállására.  

Napi táborzáró programunk, hogy mivel minden előadó után Quiz-t írnak, ezek eredményét 

megkapva, nap győztese díjat hirdetünk ki. Első nap ezt a díjat a külföldiekkel való interjú 

alapján kapják meg, minél több információ, annál több pont. Induláskor az esetleges 

veszélyekre felhívtuk a figyelmüket, telefonszámot cseréltünk, végig szemmel tartottuk őket.   

 

MEGVALÓSULÁS: 

A csapatok ügyesen megoldották a feladatot. igazán kreatív csapatnevek születtek. Az alábbi 

képen a Band of Brothers csapat tagjainak előadását láthatjuk.  

 

 

 

 

 

 

 



A délutáni feladatra ügyesen felkészültek, s így szélnek eresztettük őket a Piac utca és a 

Forum területén. Mikor visszaértek, lelkesen mesélték, milyen klassz dolog volt angolul 

beszélni érdekesebbnél érdekesebb emberekkel.  

 

Napi záráskor kihirdettük a nap győztesét, amit a Victory Girls csapat nyert nagy fölénnyel.  

 

 

2. nap 

 

CÉLKITŰZÉS: A brit világba való betekintés. A nap célja szintén az angol 

kommunikáció. A mai előadó délután érkezik, ezért a délelőtt folyamán a már VIII. 

Henrik angol uralkodó korában is népszerű bowling-ozásra invitáltuk a táborozókat, 

egy kis angol nyelvű csevegés közepette. Majd a délelőtt hátralevő részében 

diáklaptopok segítségével készülhettek a pénteki kihívásukra, mely angol 

idegenvezetést takar Budapest utcáin, a többi táborozónak. (Parlament, Budapest 

kettéválása, Margit-sziget, Hősök tere)  Délután Dr. Gellén József volt egyetemi tanár 

tart két-három órás előadást Anglia nagyhatalommá válásáról, valamint a kultúrára 

gyakorolt hatásukról, teleszőve érdekességekkel, mint az angol zászló kielemzése. A 

nap győztesét az előadás anyagán alapuló QUIZ adja majd.      

 



MEGVALÓSULÁS: Minden a tervek szerint ment. Sikeres napot zártunk. A bowling 

öröme magával ragadta őket.  

 
 

A nap győztese címet a Band of Brothers nyerte el, ügyesen figyeltek az előadóra és  

 

 
 

3. nap 

 

CÉLKITŰZÉS: Ismerkedés az ír kultúrával. Reggeli után Dr. Gula Mariannát várjuk, aki 

az ír zenéről, irodalomról, pub-kultúráról, öltözködésről tart interaktív előadást. 

Utána a már jól bevált QUIZ, majd ebéd. Délután Fodor Szabolcs Dánielt várjuk a 

CISCO cégtől, aki többek között az angol cégekben elfogadott viselkedés kultúráról 

beszél, valamit bevezeti a diákokat egy izgalmas ír játék örömeibe, a KUBB-be.  

 

 

 

 

 



MEGVALÓSULÁS: Nagyon izgalmas volt a mai nap, az eddigi legjobban sikerült. 

Mindkét előadót élvezték a diákok. 

 
      

 

4. nap 

 

CÉLKITŰZÉS: Ez a nap talán minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezik, ugyanis 

megyünk az Amerikai Kuckóba, utána egy igazi angol étteremben ebédelünk, 

viselkedéskultúrát is tanulva, ahova az igazi Hollywood-i celeb világ életre keltésére 

két limuzint hívunk meglepetésként, ami visszavisz az iskolához. Délután ismét 

kapnak időt, hogy folytassák, illetve befejezzék a pénteki idegenvezetésre a 

felkészülést.     

 

MEGVALÓSULÁS: Az Amerika Kuckóban megjelent számunkra az amerikai „feeling”, 

Tóth Viktória remek feladatokkal készült és vidám hangulatot teremtett.  

 
 

A John Bull Pub atmoszférája behozta az angol kimértséget, melyet a limuzinnal való 

utazás oldott.  



 
 

 
 

Majd délután lehetett egy kis fiús NBA, ha nem is annyira profin és lehetett készülni is 

a péntekire, ha szerettek volna ott is nyerni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. nap 

 

CÉLKITŰZÉS: Egy kis amerikai lazaság volt a célunk szakmai töltettel, ezért hívjuk meg 

a tapasztalt Ted Riordant, aki reményeink szerint becsempész egy kis üdítően 

felszabadító tudáshalmot a délelőtt folyamán, úgy ösztönözve a diákokat, hogy a 

végén mindenki mozogjon és beszéljen.  Délután felkészülünk a pénteki találkozóra 

az izraeli nagykövettel is, aki megtisztel bennünket azzal, hogy fogad bennünket 

péntek délelőtt Budapesten és akivel tolmács nélkül fogunk beszélgetni.   

 

MEGVALÓSULÁS: Minden sikeresen a terv szerint haladt. Ted megmozgatta nem csak 

az agyukat, a lábaikat is. 

 

 
 

 
 

 

 

 



Délután készültünk még a péntekre, csapatjátékokkal színesítettük a programot, 

valamint elbeszélgettünk a napokról, természetesen angolul. Mindenki elmondhatta 

a véleményét, természetesen szintén angolul. 

 
 

6. nap 

 

CÉLKITŰZÉS: A mai nap egyben táborzáró nap is, bár visszafele már valószínű az 

„angolul-álmodok” fázisba érkezik a kis csapat. A mai nap célja egy protokollárisabb 

közegben való megszólalásra való képesség fejlesztése, melyhez Ilan Mor izraeli 

nagykövet ad nekünk lehetőséget. Utána végig megyünk az idegenvezetők 

helyszínein: 

Parlament 

Margit-sziget 

Duna-part 

Hősök-tere  

Ne teljen el izgalmas feladat nélkül ez a nap sem. A szabadidős tevékenységekről való 

beszélgetésekhez elengedhetetlen, hogy meg is tapasztalják ezeket. Mivel mindenki 

egy egész napos Acquaticum belépőjegyet kapott a debreceni élményfürdőbe, ezt 

sem vehetik át munka nélkül. A budapesti Aréna-plaza egyik eladójánál elrejtettük a 

jegyeket, ehhez viszont ő csak angolul kommunikálhat, tehát sok-sok üzletet kell 

végig járniuk és megkérdezniük, Önnél van-e az élményfürdő jegyem és esetlegesen 

elmagyarázni, miért keresi. Az élményfürdő jegy megőrzője pedig tudja, hogy nála 



van. Levezetésképen pedig a sci-fi világába vezettük be őket, egy új mozifilmmel, csak 

hogy lehessen miről beszélni, ha szeptemberben visszamegyünk az iskolába.  

  

MEGVALÓSULÁS: Minden a terv szerint, nagyon jól haladt. Ügyesen kérdeztek és 

beszélgettek Ilan Mor nagykövet úrral, nem voltak zavarban, a 6 nap jót nekik, hogy a 

végére már ilyen közegben is meg tudtak szólalni angolul. Még az ajándékot is ők 

akarták odaadni. 

 
 

 
 

 

 



Az idegenvezetői állásra is bátran jelentkezhetnek, ezzel is meg tudnak birkózni most 

már. 

 

  A plazában pedig már szinte otthonosan is mozogtak a sok sétálás után. A  

 


