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2021. november 20-án utaztam Spanyolország 

második legnagyobb városába, Barcelonába, ahol 

a Tempus alapítvány jóvoltából egy ötnapos 

továbbképzésen vettem részt. A kurzus angol 

tanárok számára volt meghirdetve Kreatív 

stratégiák az idegennyelv oktatásban címmel 

(Creative Strategies). 11-en vettünk részt az 

oktatáson. A résztvevők Európa különböző 

országaiból érkeztek, így egy igazi nemzetközi 

csapatban tanulhattam. A kommunikációs nyelv 

természetesen az angol volt. 

A képzés tematikája változatos módszereket 

kínált az angol nyelv kreatív tanítására. Hétfőtől 

péntekig tartott az oktatás, naponta 9 órától 15 

óráig. Nagyon sok érdekes technikával 

ismerkedtünk meg, hasznos ötleteket, tanácsokat kaptunk.  

Ha ki kellene emelni az újonnan megismert módszerek közül egyet, akkor az a múzeum 

pedagógiához közel álló Painting discription lenne. Erről írnék néhány sort. Egy teljes tanítási 

napot töltöttünk a Katalán Nemzeti Múzeumban, ahol a két legnagyobb kiállítást, a román, 

gótikus, reneszánsz illetve a modern művészeti tárlatot néztük végig. A tanárnőnk kiválasztott 

két festményt. Először körbe ültük a képeket, csak figyeltük, közben kérdéseket, gondolatokat 

kellett megfogalmazni. Rengeteg kérdés és válasz hangzott el a festmények kapcsán. Kik 

szerepelnek a képen? Mit csinálnak? Milyen korszakot ábrázol a festő? Miről beszélhetnek a 

szereplők? Milyen zenét tudnánk elképzelni a festményhez? stb. 
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Iskolánk Pedagógiai programjának megfelelően tanulóink szóbeli nyelvvizsgát tesznek 8. 

osztály végéig. A vizsga egyik része a képleírás, amihez ennek a módszernek az alkalmazása 

motiváltabbá, érdeklődőbbé teheti a gyerekeket, játékosabban fejlesztve a nyelvi készségeiket.  

Kooperatív technikákkal is megismerkedtem, ilyen pl. a Marshmallow project. Az ilyen 

feladatokban a gyerekek különböző tevékenységeken keresztül használják az idegennyelvet, 

melyek nagyon jól beilleszthetők a nyelvvizsga szituációs részébe és persze a társalgási részhez 

is kapcsolódik. 

Csak ajánlani tudom a kollégáimnak az ilyen jellegű képzéseket. Azt gondolom, hogy ez alatt 

a hét alatt sokat fejlődtem, gazdagodtam, újabb készségeket sajátítottam el. Az újonnan 

elsajátított módszereket igyekszem beilleszteni a tanmenetbe illetve az óraterveimbe. Úgy 

érzem, hogy ez újabb lendületet, motivációt adott a szakmai fejlődésemhez, melynek igazi 

nyertesei iskolánk tanulói. 

                           


