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Úti beszámoló
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Az iskola címe:  The Lake School of English Oxford 
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A kurzus időtartama: 2016. 07. 04 - 07. 15.

Két hetet töltöttem el Oxfordban a Lake School of English nyelviskola által szervezett kurzuson. A cso-
port létszáma 10 fő volt, ami mondhatni ideális, hisz lehetőséget ad a csoportmunkára és a tanárnak van 
lehetősége az egyéni foglakozásra, figyelemre is. A csoportot 4 lengyel, 2 cseh, 1-1 német, spanyol, görög és 
jómagam alkotta, mindannyian pedagógusokvoltunk, tanítóktól középiskolai tanárokig bezárólag. 
A kurzus, mint ahogy a nevében is jelzi a mai élő és tipikusan beszélt angol nyelvet igyekezett bemutatni. 
Fő célja volt, hogy fejlessze a nyelvi kompetenciákat, bővítse az angol nyelvi ismereteket, nyelvi biztonságot 
adjon a mindennapi életben való használat-
kor. Az órákat az Oxfordi Egyetem egyik új 
épületében tartották, a Said Business Scho-
ol-ban, ami minden szempontból tökéletes 
hely volt erre. Könnyen megközelíthető, mo-
dern épület minden olyan eszközzel felsze-
relve, ami elősegítheti a hatékony tanulást/
tanítást. Ha kicsit későn is, de azért jó érzés 
volt már felnőtt fejjel a világ egyik leghíre-
sebb  egyetemének az épületében tanulni és 
megkapni ugyanazokat az előnyöket ami egy 
oxfordi egyetemi hallgató is megkap. Volt diákigazolványunk, amit a legtöbb helyen elfogadtak a városban, 
mágneskártyánk az épülethez és amit a kávéautomata is elfogadott, volt egy nagyon jó és az átlag oxfordi 
árakhoz  képest igen olcsónak mondható étterme is. 

Az első napi bemutatkozás és és tájékoztatás után, amit egy nagy előadóban tartottak, kurzusok szerint 
szétosztották a különböző kurzusokra érkező embereket, a mi csoportunk Lucy Holmes tanárnő vezetésé-

vel átvonult a 13-as szobába, ahol a következő 
két hetet töltöttük. Lucy igen nagy rutinnal és 
biztonsággal vezetett végig minket az anyagon, 
változatos módszerekkel és technikákkal pró-
bálta megkönnyíteni számunkra, hogy minél 
inkább próbáljuk meg biztonsággal használni 
az angol nyelvet. A fő cél az volt, hogy igyekez-
zünk úgy beszélni, ahogy azt a mindennapi élet-
ben is használják és ne úgy hangozzon, mintha 
most léptünk volna ki egy nyelvkönyvből. Lucy 
nagy gyakorlattal rendelkezett, az egyetemen 
angol-olasz szakon végzett de több évig taní-



tott Japánban is. Mondhatom, hogy 
szinte mindig megtalálta azt az utat, 
hogy közelebb tudja hozni hozzánk 
a nyelvet, türelemmel és sok humor-
ral oldotta a nehéz helyzeteket. Na-
gyon sokat alapozott az együttmű-
ködésre, a csoportmunkára, egyfajta 
versenyhelyzetet is kialakult, ami jót 
tett a hatékony munkának. A cso-
portok kialakításánál mindig figyelt 
arra, hogy ne alakuljanak ki nagyon 
erős vagy gyenge csoportok, nagyjá-
ból a jobb és gyengébb nyelvtudással 

rendelkezők egyforma arányban legyenek mindehol. A csoport nyelvi szintje nem volt teljesen homogén 
de igyekezett mindig több figyelmet fordítani arra, ahol nagyobb szükség volt a segítségre. A megkapott 
órarendet pontosan tudtuk tartani és min-
dig érdekes volt, hogy az adott anyagot éppen 
milyen módszerrel igyekszik megközelíteni. 
Nem igyekezett viszont lassan beszélni, na-
gyon pontosan ejteni a szavakat, hisz ezzel 
úgy sem találkozunk az utcán, mindennapi 
helyzetekben. Igyekezett viszont tisztán be-
szélni és, legalábbis számomra, nem okozott 
nehézséget a megértés és követés.

Számos helyzetben próbálhattuk ki magun-
kat, hogyan is tudnánk boldogulni egy idegen 
nyelven. Kezdve azzal, ahogy bemutatkozol 
első napon és mit emelnél ki magadról, mint 
legfontosabb információt. Meg kellett találni a 
csoport tagjaival a közös vagy teljesen ellenté-
tes dolgainkat és különböző információkat begyűjteni egymásról, amelyek segítségével be is kellett mutatnunk 
a csoport valamelyik tagját. Nagyon hasznos volt a mindennapi életben használt, pl. telefonálás, e-mail, stb. 
legfontosabb kifejezéseket, az ellentétpárokat, szólásokat. Nagyon viccesre sikeredett, mikor megpróbáltuk 
kitalálni, hogy a cseh, lengyel, német stb nyelvben lévő szólások angolra fordítva mit is jelenthetnek valójában. 
Nem volt könnyű dolgom, mikor magam részéről a „falra hányt borsót” próbáltam megértetni. 

Beszéltünk helyi sajátosságokról, a helyi érdekességekről, játszottunk különböző nyelvtani játékokat, hasznos 
gyakorlatokat végeztünk arról, hogy hogyan is tudnánk egy beszélgetést fentartani. Megismerkedtünk az an-
golul beszélő országok különböző nyelvjárásaival, megpróbáltuk kitalálni, hogy mit is mondhatott egy auszt-

rál, skót vagy nigériai és számos kiejtési gya-
korlatot is végeztünk. Belementünk egy kissé a 
szleng témájába is így végre azt is megtudtam, 
hogyha valamit könnyű megtenni, akkor Bob 
az én nagybácsikám (Bob’s your uncle). Új ter-
méket is kitaláltunk, ami az én csoportomnak 
egy folytatásos regény volt WC papírra nyom-
tatva, és ezt be is kellett muttnunk a csoport-
nak és persze el is kellett adnunk nekik de leg-
alábbis az érdeklődésüket felkelteni. 

Lucy



Számos feladattal és szituációs gyakorlattal találkoztunk még a két hét során és nyugodtan mondhatom, 
hogy a csoport összességében is jól összeállt és nagy kedvvel vett részt ezeken.

Az órák, egy ebédszünettel délután 15.30-ig tartottak, kivéve kedden és pénteken, ezeken a délutánok 
szabadok voltak. Keddenként Rob Tanner, az iskola social organiser-re, vagyis a szabadidő szervezője 
vezette körbe a városban az érdeklődőket bemutatva a leghíresebb pontokat, épületeket valamint szer-
vezett hétvégén különböző programokat, amire 
előzetesen kellett jelentkezni. Ezen a hétvégén egy 
londoni túra vagy egy kirándulás Wight szigetére 
között lehetett választani és én az utóbbin vettem 
részt. A sziget népszerű üdülőhely de főleg az an-
golok számára így sokkal inkább megmaradt ha-
gyományos angolnak még, mint általában a nagy-
városok.

A szállással kapcsolatban sem lehet kifogásolni 
valóm, bár noha egy kicsit messze volt az iskolától, 
egy nagyon szép gyalogúton lehetett eljutni szinte 
a központig így én legtöbbször gyalog indultam neki. A vendéglátóim, egy kedves idős házaspát, Wendy 
és Patrick nagyon jó házigazdák voltak. Nem voltak szigorú, kötött szabályok, kaptunk kulcsot így bár-

mikor jöhettünk, mehettünk. A vacsora 18.30-kor 
volt de ha jeleztük, hogy nem érünk haza, mindig 
félretették. Egy nagyon szép, hatalmas kerttel ren-
delkező házban laktunk, rajtam kívül még hárman, 
három különböző országból. Patrick mindig nagyon 
szívesen ült oda közénk és beszélgetett velünk, ami-
re most volt is bőven téma és hát természetesen a 
Brexit és az új miniszterelnök volt a legnépszerűbb 
ezek között.

Isle of Wight

Patrick Wendy



Bátran mondhatom, hogy nagyon jó emlékekkel és tapasztalatokkal tértem haza, a szervezés, az ok-
tatás színvonala, az ellátás, szállás is bőven az elvárható fölött volt, bármikor szívesen visszatérnék oda. 
Remélem lesz még rá lehetőségem.

Pilisvörösvár, 2016. július 16.      Óvári Zsolt

Az órarend a két hétre:


