
Erasmus+
Oxford School of English, Oxford, UK

2021.július 26-augusztus 6



Általános ismertető a nyelvi kurzusról

• Az Erasmus+ program keretében 2 hetes angol nyelvi kurzuson vettem részt 
Oxfordban, az Egyesült Királyságban. A program heti 20 órás General 
English kurzus volt, egy Oxford központjában levő nemzetközileg ismert és 
elismert nyelviskolában – Oxford School of English. 
https://www.oxfordschoolofenglish.com/

• A kurzusom ideje alatt majdnem 90 diák tanult ott, több, mint 20 
országból. A korosztály vegyes volt: középiskolás csoportok, akik 
kísérőtanárral érkeztek;  tipikusan au-pairként dolgozó egyetemisták; 
érettségizett és az egyetemi éveik előtt álló fiatalok, ill. dolgozó, 30+-os 
felnőttek.

• Az iskolában többféle kurzust kínálnak, általános nyelvi kurzustól kezdve 
egyetemi tanulmányokat elősegítő ill. speciális vizsgafelkészítő kurzusokig.

https://www.oxfordschoolofenglish.com/


A nyelvi csoportom

• A csoportom C1 Advanced, max.12 fős volt, fluktuáló létszámmal, rugalmas óralátogatással. Volt online 
résztvevő, aki a Covid miatt Zoomon követte az órákat és minden nap más diák volt a beszélgetőpartnere.

• A tanfolyam kurzuskönyvön alapult, megvétele nem volt kötelező, hiszen a rövidebb időre, 2-4 hétre 
csatlakozó diákok csak pár leckét haladnak belőle – az én esetem is ilyen volt, bár én megvettem a könyvet. 
(ár: 37 font)

• A kurzus a beszéd-, beszédértési és nyelvtani kompetenciák fejlesztését célozta, elsősorban a tankönyv 
szövegei és audio-anyagai alapján. 

• A tanárok anyanyelvi brit tanárok, a mi csoportunkat 3 tanár tanította. Közös jellemzőjük, hogy mindegyik 
kimondottan jó (brit) humorú volt, az órák nagyon jó hangulatban teltek. 

• Az egyetlen problémát én abban láttam, hogy a kurzuskönyv elég nagy háttérismeretet kívánt volna meg 
kimondottan komoly témákról, pl. adatbáziselemzés, statisztikai anomáliák, új technológiák, innovációk, 
felfedezések bármely tudományágban (hadronütköztető, nanotechnológia, mikrosebészet, génmanipuláció, 
robotok, jövőkutatás - mire valók, miért jók-nem jók), háborús konfliktusok, béketárgyalások, politikai 
elemzések, a legegyszerűbb, még hétköznapinak mondható téma az a mozifilmek sztereotipikus ábrázolásai 
voltak. Mivel ezekről a témákról párokban beszélgetni kellett (minden feladatot pármunkában csináltattak), 
anyanyelven való háttérismeret hiánya miatt nehéz volt.



Elvárásaim, céljaim és a megvalósulás

• Az én speciális célom a beszédfejlesztés volt. Spanyol-angol szakos 
tanárként kb. 17 éve nem tanítom az angol nyelvet és amikor meg kell 
szólaljak, a folyékony spanyoltudásom akadályozza az angol szókincsem 
felszínre kerülését, hiába koncentrálok, spanyol nyelven jut eszembe 
minden. Azt vártam a kurzustól, hogy ez az akadályoztatás enyhüljön. 
Passzív szókincsem nagy - az Advanced C1-C2 kurzuskönyvben alig akadt 
szótáraznivalóm – a probléma az, hogy nem aktiválódik.

• Az idegen nyelvi környezet sokkal többet segített, mint gondoltam – annak 
ellenére, hogy a csoportban 4 spanyol anyanyelvű társam is volt, akikkel 
spanyolul társalogtam a szünetekben. Napról-napra jobban átállt az agyam 
az angol nyelven való kommunikációra, egyre-másra jött elő a passzív 
szókincsem, számomra ezzel be is bizonyosodott, hogy nem elfelejtettem a 
nyelvet, hanem passziválódott, és csak a megfelelő stimuláció szükséges, a 
minden napos vele való foglalkozás, hogy újra kommunikációképes legyek.



Iskolai munkámban jelentkező pozitív hozadék 

• Bízom abban, hogy az iskolában szükség lesz egyszer még az angol 
nyelvtudásomra spanyol-angol szakos tanárként, én pedig örömmel el 
merem majd vállalni, tudván, hogy bár sok készüléssel, de sikerrel 
tudnám újra tanítani az angol nyelvet.



Anglia

• Az angol udvariasság és segítőkészség a mindennapi (beszéd)helyzetekben 
feltűnő volt.

• Az angol időjárás tényleg szokatlan, szó szerint nem voltam erre felkészülve 
(10-15 fokkal hidegebb nyarak és rendszeres enyhe eső, akár 15-30 
percenként).

• Kiváló, elérhető árú (akár éttermi minőségű töredék áron), fóliázott, 
dobozolt, félkész,- készételek a nagy élelmiszerláncoknál. A magyar félkész-
készétel minőség és választék sehol nem tart ehhez képest.

• Jól szervezett tömegközlekedés, tiszta járművek, végtelenül türelmes 
buszsofőrök, tökéletesen működő mobilapplikációk (live menetrend, 
tömegközlekedési eszközök a közelben, online jegyvételek, 
időpontfoglalások turistáknak).










