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ONE WEEK COURSE FOR TEACHERS OF ART & DESIGN AT SECONDARY 

LEVEL 

Egy hetes tanár továbbképzés felső tagozatos és középiskolai rajz és vizuális kultúra 

tanároknak 

Anglia- Colchester  2019. október 6-12. 

 

          25 éve tanítok a  Lilla Téri Általános Iskolában, szerencsére több alkalommal, több ország 

iskolájának életét, oktatási rendszerét volt már alkalmam kollégáimmal megismerni, 

megtapasztalni.  

Az Erasmus+ K1 program egy következő szintre, egyéni célok elérésére, egyéni (konkrét 

szakmai) ismeretek elsajátítására, nyelvi képességeim fejlesztésére adott kiváló lehetőséget.  

Nagy kaland, óriási kihívás és tapasztalat volt számomra ezen a továbbképzésen teljesen 

egyedül, egyedüli magyarként részt venni.  

A tanfolyamot a InterEducation kurzusszervező 

tanártovábbképző intézet szervezte, ketten vettünk 

csak részt rajta, ami először még kicsit aggályosnak 

tűnt számomra, de a képzés színvonalán egyáltalán 

nem rontott. Kollégám egy szlovákiai művészeti 

iskola igazgatóhelyetteseként jelentkezett a 

képzésre. 

A kurzus által betekintést nyerhettünk több szinten 

is az angol iskolák művészeti nevelésébe. 

Megismerkedhettünk az itt alkalmazott tanítási 

módszereket, összehasonlíthattuk az országaink 

oktatási intézményeinek lehetőségeit, elvárásait, 

tananyagát. Jó ötleteket, gyakorlatokat 

szerezhettünk és lehetőség nyílt több múzeum 

meglátogatására, műalkotások elemzésére is.  

Az angol nyelvű képzés szaknyelvi tudásom fejlesztését is nagyban szolgálta. A 

művészettörténeti és műelemzési  ismereteim angol nyelven történő bővítése fontos célom volt 

ezzel a kurzussal, hiszen jól beépíthető a tanítási óráim folyamatába.  

Minden nap más helyszíneken, más-más intézményekmen jártunk:  

 

 

1. Dadham Vale 

-Flatford  kirándulásunk célja John Constable életének, munkásságának bemutatása, 

megismerése 

Kersey, Lavenham – Városnézés, építészeti emlékek 
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2. Wivenhoe – Workshop célja  Suffolk One College bemutatása, a három ország 

tantervének, oktatási rendszerének összehasonlítása a rajz oktatásra fókuszálva.  

 

  
 

 
 

 

 

 

3. Colchester – Firtsite Művészeti Galéria és 

Kulturális Központ bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Colchester Six Form College- művészeti tanszék. Óralátogatás, konzultáció 
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5. Colchester Castle Museum – 

betekintés egy 

múzeumpedagógiai foglalkozásba 

 

 

 

 

 

 

 

6. London, Tate Britain – Tárlatvezetés 



A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban 

(közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az 

Európai Bizottság nézeteit.  

  

  

  

            The Growth of British Art  

            People and Places of the 19th Century 

            Women Artists , 

            Becoming Modern: Art to the Present Day 

           J.M.W. Turner 

 

8 Manningtree High School – Óralátogatás 9. és 7. évfolyamon 

Sikerült betekintést nyernem az általam tanított korosztály művészeti nevelésébe. 

Összehasonlíthattam a tanulók képességeit, hozzáállását a tantárgyhoz, módszertani, 

tanulástechnikai formákat, segédeszközöket láttam. Beszélgettünk a tanárokkal, gyerekekkel.  

 

 

 

9 London, Tate Modern ( 

Nemzetközi Modern és Kortás 

Művészeti Központ) 
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Óriási élmény, egész napos elfoglaltság volt ez a gazdag, fantasztikusan jól átgondolt, 

kialakított múzeum felfedezése. Több híres, ismert alkotáson túl olyan új művészek műveit is 

megismertem, akik munkáit ezután szívesen építem majd be tanítási óráimba.  

 

Egy kedves angol családnál laktam, 16 éves lányuk most felvételizik textil szakra, így sokat 

beszélgettünk a továbbtanulási esélyeiről, lehetőségeiről, a felvételi előtti felkészülés 

feladatairól. 

Nagyon örülök, hogy részt vehettem a továbbképzésen. Rendkívül hasznos, építő volt 

számomra. Több óravázlatomat változtattam meg azóta, építem be óráimba az ott megismert jó 

gyakorlatokat, feladatokat. 

 

Köszönöm szépen a lehetőséget ,életre szóló tudással és élményekkel gazdagodtam. 

 

Debrecen, 2019. november 30. 

Séra Andrea 

rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 


