
A tábor hivatalos menete 

Első nap (júl 28.): 

8:00 óra: Érkezés, regisztráció, reggeli 

9:00 óra: Bevezetés, a tábor menetének, szabályainak ismertetése. 

9:30 óra: A tanulók 5 csapatot formálnak a későbbi vetélkedők és csapatjátékok 

céljából. Minden csapatnak ki kell találnia egy csapatnevet, és egy 

csapatindulót, amely tükrözi a csapat tagjainak főbb jellemvonásait. 

11:00 óra: Csapat indulók előadása, eléneklése 

11:30 óra: Interjúkérdések összeállítása a délutáni foglalkozáshoz. 

13:00 óra: ebéd 

14:00 óra: A főtéren és a fórumban interjú készítése angol anyanyelvű 

személyekkel. Az interjú témája, az adott személy országának kultúrája, 

magyarországi tartózkodásának célja, nemzeti ételek, az adott ország és 

Magyarország közti eltérések különös tekintettel a viselkedéskultúrára és a 

konyhaművészetre. 

15:30 óra: uzsonna 

16:00 óra: A nap nyertese kihirdetése. 

A nap célja: 

Önismeret fejlesztése, társas interakciók kialakítása, kreativitás 

kibontakoztatása, előadókészség fejlesztése, megszólalás közönség előtt, 

magabiztosság növelése a nyelvhasználatban, beszéd spontaneitás növelése 

  



Második nap (júl. 29.): 

8:00 óra: Eligazítás, reggeli 

9:00 óra: Előadás a bowling történetéről egészen a kezdetektől napjainkig, 

kitérve a játék szabályaira, és a játékkal kapcsolatos szakszókincsre 

9:30 óra: Kvíz a bowling történetének előadásából 

10:00 óra: Bowling játék a Chili kávézóban 

12:00 óra: ebéd 

13:00 óra: Felkészülés a budapesti idegenvezetésre, prezentációkkal, 

előadásokkal (témák: Hősök tere, parlament, Buda vár, Margit sziget) 

14:00 óra: Dr Gellén József amerikai kultúráról és történelemről szóló előadása 

16:00 óra: nap győztese eredményhirdetés + uzsonna 

A nap célja: 

Irodalomkutatás a célnyelven, egy adott témakörhöz tartozó szakszavak 

elsajátítása, amerikai kultúra megismerése, csapatmunka fejlesztése, a célnyelv 

országaiban népszerű sportok egyikének megismerése 

  



Harmadik nap (júl. 30.): 

8:00 óra: Eligazítás, reggeli 

9:00 óra: kvíz játék Dr Gellén József előadásáról 12:00 óra:  

10:00 óra: Dr Gula Marianna előadása az ír viselkedéskultúráról, 

nyelvhasználatról és földrajzról 

12:00 óra: ebéd 

13:00 óra: Fodor Dániel Szabolcs előadása az angol-amerikai cégekről, külföldi 

munkáról, és az ügyfélszolgálati feladatkörről, amelyben a legjobban 

érvényesül a nyelvtudás, szerepjáték eljátszása (ügyfélszolgálatos – ügyfél) 

15:00 óra: Megismerkedés az ír sakkjátékkal 

16:00 óra: nap győztese eredményhirdetés + uzsonna 

A nap célja: 

Betekintés a célnyelv területenként eltérő dialektológiai és nyelvhasználati 

sajátosságaiba. Betekintés a munka világába, munkával kapcsolatos 

szakkifejezések elsajátítása. 

  



Negyedik nap (júl. 31.): 

8:00 óra: Eligazítás, reggeli 

9:00 óra: Kvíz Dr Gula Marianna és Fodor Dániel Szabolcs előadásából 

10:00 óra: Látogatás a Debreceni Egyetem idegennyelvi könyvtárába 

12:00 óra: ebéd a John Bull Pub-ban 

13:00 óra: Betekintés a sztárok világába, Limuzin kirándulás a városban 

15:00 óra: Prezentációk elkészítése Anglia nevezetességeiről 

16:00 óra: nap győztese eredményhirdetés + uzsonna 

A nap célja: 

Az előző nap tanultak felidézése, elmélyítése. Idegen nyelvi könyvtári 

szolgáltatások megismerése, ugyanis az információk legnagyobb része angol 

nyelven érhető el a világban, és hatalmas ablak tárul a világra annak, aki 

bortokában van az angol tudásnak, és annak a technológiának, amely segít az 

információk visszakeresésében. 

  



Ötödik nap (aug. 1.): 

8:00 óra: Eligazítás, reggeli 

9:00 óra: Kvíz az előző nap elsajátított tudásból (idegen nyelvi könyvtár) 

10:00 óra: Dr Ted James Riordan játékos foglalkozás 

12:00 óra: ebéd 

13:00 óra: felkészülés az Escape’s got talent vicces előadások műsora 

14:00 óra: Escape’s got talent vicces előadások műsora 

16:00 óra: nap győztese eredményhirdetés + uzsonna 

A nap célja: 

Kiejtés, és betűzés fontosságának felismerése és megértése az angol 

nyelvtanban, produktív kreativitás előmozdítása, és színpadi rutin biztosítása, 

hogy bátran merjenek később is a tanulók kiállni a közönség elé bármilyen saját 

készítésű angol nyelvű produkcióval 

  



Hatodik nap (aug. 2.): 

6:00 óra: Indulás busszal Budapestre 

9:00 óra: A budapesti zsinagóga megtekintése angol nyelvű idegenvezetés 

mellett 

11:00 óra: A New York Café szállodának elnöki lakosztályának megtekintése 

angol nyelvű idegenvezetés mellett 

13:00 óra: ebéd 

14:00 óra: Idegenvezetés: Budapest főbb nevezetességeit angol nyelven 

mutatják be a csapatok 

15:00 óra: a hét győztese eredményhirdetés + uzsonna 

15:30 óra: Látogatás a Budapesti Csokoládé Múzeumba angol nyelvű 

idegenvezetés mellett. 

17:00 óra: utazás vissza Debrecenbe 

21:00 óra: tábor zárás 

A nap célja: 

Főbb eleme a napnak a hallás utáni szövegértés, mivel az idegenvezetések 

alkalmával viszonylag sok információ hangzik el angol nyelven. Folyamatos 

beszéd egy adott témáról közönség előtt, előadókészség fejlesztése. 

 


