
„Angol nyelv és szakmacsoportos képzés”-avagy tartalomalapú nyelvoktatás középiskolában 
 
A gyakorlat célja többrétű. Elsődlegesen érinti a tanulók angol nyelvi képzését, az autentikus 
környezet és nyelvhasználat megteremtését, a csapatmunka megismerését. Másodsorban érinti 
a szakmacsoport (környezetvédelem-vízgazdálkodás) területén történő ismeretszerzést (mind 
angol, mind anyanyelven). Harmadsorban célja az új infokommunikációs eszközök tanulási célú 
felhasználásának megismerését. A tanulók a World Water Monitoring Day kezdeményezés 
keretében folyamatosan figyelik a Balaton vízminőségét speciális eszközökkel (a WWMD 
biztosítja), az adatokat a webhelyen rögzítik és értékelik, majd összefoglalást, értékelést írnak 
angol nyelven, amit megosztanak a honlapon. 
A gyakorlat több hétig tart. Ezalatt a tanulók a helyszínen (Balaton-part) önállóan vagy 
csoportokban végzik méréseiket gyakorlati oktatóikkal, így saját tapasztalataik alapján 
értékelhetik a Balaton vízminőségét. Eddigre angol nyelven már felkészültek, háttérinformációkat 
szereztek és megértették a probléma fontosságát. Az időszak végén saját tapasztalataikat 
fogalmazhatják meg és értékelhetik a megszerzett ismereteket. 
Önálló és pármunka keretében a tanulók megtanulják értékelni egy angol nyelvű honlap 
információtartalmát, gyakorlati mérések során pedig elsajátítják a szakmacsoportjukhoz közelálló 
mérési módszereket. 
Az eredmények szinte azonnal jelentkeznek a tanulók motivációjában illetve a problémára való 
ráhangolódásában. Mind nyelvi, mind szakmai ismereteik bővülnek, ami a továbbiakban 
beilleszthető a tanulási folyamatba. 
1. adott téma (Vízminőség figyelése, wwmd.org) megkeresése, kiválasztása, kapcsolatfelvétel. 
2. kollégákkal a gyakorlati kivitelezés megtervezése 
3. téma ismertetése tanulókkal, háttérinformáció gyűjtése, érdeklődés felkeltése (angol nyelven) 
4. mérések kivitelezése (gyakorlati óra keretében, helyszínen) 
5. adatok rögzítése, értékelése (mind angol-, mind anyanyelven), publikálása a weblapon (angol 
nyelv) 
6. beszámoló, egyéni értékelés megírása, publikálása a webhelyen (angol nyelven). 
Angol nyelvi szint: A2-B1 
megfelelő infrastruktúra 
tanulól érdeklődésének megfelelő téma 
Újszerűnek tekinthető elsősorban az integrált megközelítési mód miatt (tartalomalapú 
nyelvoktatás), valamint az új technológiák használata miatt. Különösen fontos, hogy az angol 
nyelv és az informatika mint eszköz, és nem mint cél jelenik meg. 
A tanulók érdeklődése, motiváltsága  ill. hasonló munka iránti igénye azonnali visszajelzés a 
gyakorlat hasznosságát tekintve. 
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