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2019. július 8. és 19. között vettünk részt a Gödöllői Török Ignác Gimnázium által megszer-

vezett Erasmus+ projekt keretén belül a CLIL és Enhanced English Skills című kurzusokon. 

Július 5-én hárman együtt érkeztünk a Ryanair járatával Edinburghba.  

A kurzust az inlingua Language Centre iskola szervezte. A képzések helyszíne az iskola 

épületében, Edinburgh központjában van. Számos kurzust rendeznek az év során, amelyeket 

kiemelkedő szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkező trénerek tartanak. A kurzusok a British 

Council által akkreditáltak. Nyugodt, barátságos légkörben várják a résztvevőket. 

A csoportokat minden héten újra szervezik, előzetes szintfelmérő alapján történi a beosztás. 

Délelőttönként és délutánonként is más-más a beosztás, a tanárok is váltják egymást. A csopor-

tok létszáma általában 10 fő. A csoportok összetétele is változatos, számos országból érkeznek 

a résztvevők, a korosztály is széles skálán mozgott.  

  

Kurzusaink 10 napon keresztül, napi 3x90 perces órákból álltak, reggel 9-től 15.30-ig. Egy 

délelőtti és egy ebédszünetet iktattak be. A kurzusok két komponense: délelőttönként szakmai 

és elméleti ismereteket sajátíthattunk el, melyeket gyakorlatban is lehetőségünk volt kipróbálni. 

A CLIL módszert megismerve olyan feladattípusokkal ismerkedtünk meg, melyeket be tudjuk 

építeni a nyelvórákba, illetve a kéttannyelvű képzésbe is. A második héten tartott nyelvfejlesz-

tés órák pedig nemcsak szókincsünket bővítették, de magabiztosabb nyelvhasználatra is szert 

tettünk 
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Délutánonként a beszédkészség fejlesztése volt a cél. Színes feladatokon keresztül szókincs 

bővítés, kiejtés és nyelvtani hibák javítását célozták meg. A délutáni órák után a skót kultúrának 

megismerése volt a cél, amely magában foglalta az Edinburgh és a skót művészetek bevezeté-

sét, túrákat Edinburghban, Pub Night-ot, hagyományos skót Ceilidh táncestet, whisky-kóstolót, 

kirándulásokat történelmi helyszínekre, épületekbe. 

 A trénerek nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, segítették a magabiztosság fejlődését 

az angol nyelv használatában. Továbbá módszertani segítséget is kaptunk, hogy óráinkat minél 

színesebbé tudjuk tenni a jövőben.  

 

   

A két hét közötti hétvégén, mindkét nap kirándultunk. Az egyik nap gyalogosan, másnap 

pedig busszal fedeztük fel a környező településeket és nevezetességeiket. 
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Mindkét kurzus rendkívül tartalmas és jól szervezett volt. A kurzusokról és tanárainkról is 

csak jót tudunk mondani. Mindig segítőkészek voltak, és nagyon sok feladattípust, illetve online 

is elérhető tananyagokat osztottak meg velünk. Ugyanakkor kiderült, hogy a CLIL módszer 

már kifutóban van Skóciában, ezért a jövőben nem  szerveznek hasonló kurzusokat. 

A megszerzett tudást saját óráinkon is tudjuk hasznosítani, nemcsak nyelvórákon, hanem 

történelemórákon is, mivel a kéttanítási nyelvű képzésen ezt a tantárgyat is angol nyelven ta-

nulják a diákok. A tanult módszereket, megszerzett tapasztalatokat iskolai workshop keretében 

osztjuk meg kollégáinkkal. 

 

 


