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2019. július 7-20. között tanártovábbképzésen vettem részt Angliában, Canterburyben. A 

szállást és a tanfolyam helyszínéta várostól 5 km-re található University of Kent kampusza biztosította. 

Kollégámmal vasárnap délután érkeztünk meg, s már a fogadatásnál éreztük, hogy a következő két hét 

valódi feltöltődés lesz. A csodálatos és nyugodt környezet a szellemi, lelki, testi kikapcsolódást 

egyaránt lehetővé tette. 

A Pilgrims Tanárképző Központ Kreatív módszertan asz osztályteremben kurzusa csak egy volt 

a több, párhuzamosan tartott kurzusok közül. A foglalkozások 9-től 16:30-ig tartottak 3x1,5 óra 

keretében. Délutáni és esti programokról is gondoskodtak a szervezők, minden nap több másik 

kurzusvezető előadásaiból lehetett választani, de volt közös városnézés, csónakázás, zenei est és 

vacsora is.  

A Pilgrims az első naptól fogva nagy hangsúlyt fektetett a csapatépítésre. A szállásokat úgy 

osztották el, hogy az egy lakásban lakók lehetőleg mind más anyanyelvűek legyenek, és ne ugyanazon 

a kurzuson vegyenek részt. Ez a megoldás mindenkinek nagyon jó volt, hiszen így tényleg sok 

mindenkivel lehetett beszélgetni. Esténként megosztottuk egymással a nap eseményeit, a tanultakat, 

tanítási tapasztalatainkat és kulturális szokásainkat is. Csapatépítés keretében Canterbury egyik 

éttermében egy fantasztikusan jó hangulatú estét töltöttünk el pénteken. A jó hangulathoz 

hozzájárultak  kurzusvezetők is. Hihetetlenül közvetlenek voltak, szívesen beszélgettek mindenkivel, 

nagyon segítőkészek és rugalmasak voltak.  

          
 

        A kampusz egyik látványossága a könyvtár.                                      A szállásunk.  



                                  
 

        A Pilgrims központja, reggelenként itt                              A folyosó, innen nyílnak a tantermek.  

              találkoztunk a csoporttársakkal.                                 Az üvegablakra voltak kirakva a délutáni 

                                                                                                                       és esti programok.  

 

 

 
 

A csoportszoba. 

  



A Kreatív módszertani tanfolyamon 11-en vettünk részt. A csoport dinamikája, az órák 

hangulata nagyon jó volt. A kurzus tematikus egységei a következők voltak: motiváció, tanítás 

eszközök nélkül, a tankönyvi szövegek életre keltése, szókincsfejlesztés, mókás nyelvtan, zene és 

dráma, történetmesélés, egyszerűség. A kurzus 2 hetes célja a módszertani szemléletváltás volt. 

Minden órát egy ráhangolódó feladattal kezdtünk, majd diákként végigcsináltunk egy feladatsort, 

végül pedagógiai és módszertani szempontok mentén kiértékeltük azokat. Ennek során mi is átéltük a 

feladatokat, kicsit újra diákként gondolkoztunk, így jobban ráláthattunk arra, hogy mit és hogyan is 

kellene megváltoztatni a hétköznapi tanári gyakorlatban. Nem a tankönyveket kell változtatni, hanem 

a tanárnak kell kreatívnak lennie. A kurzus végére 4 fős csoportban kellett megmutatnunk, hogy mit 

is tanultunk; egy saját ötleten alapuló feladatsort kellett prezentálnunk. Ez a feladat és a több közös 

órákon kívüli programok és összejövetelek még inkább összekovácsolták a csoportot.  

A kreatív szemléletmód nem egy módszer, sokkal inkább a különböző módszerek kreatív 

alkalmazása. A tanártól nyitottságot és rugalmasságot vár el. A kreativitás nem egy végtermék, hanem 

egy folyamat. Első lépésként a kreatív környezetet érdemes kialakítani, melyben lehetőség nyílik a 

motiváció kialakítására és fenntartására, a problémák kreatív megoldására és az új ötletek 

megvalósítására. Ugyanilyen fontos, hogy a tanár ne féljen az új feladatoktól. Igaz, fontos a 

megtervezettség, de nyitottnak kell lenni a sokféle eredményre, még akkor is, ha nem minden sikerül 

jól. A feladatok sokszínűsége és variálása segíthet abban, hogy diákjainkat kihívások elé állítsuk és 

érdeklődésüket fenntartsuk. A feladatoknál kiemelten fontos a személyesség, az egyszerűség, a 

kombinációk lehetősége és hogy kihívást jelentsenek. 

 

 

 
A foglalkozásokat sokféle módon színesítették.  

 

 

A két hét alatt nagyon jó csapat alakult ki, számomra az egyik legnagyobb élmény a 

csoporttársaimmal eltöltött idő volt. Canterbury gyönyörű város, tele történelmi és kulturális 

érdekességekkel. A hétvégén elutaztunk a tengerpartra, több dél-angliai kisvárost is meglátogattunk. 

Az itt eltöltött két hét igazán izgalmas és élménydús volt.   

 



                         
 

       Közös városnézés, háttérben a katedrális.           Canterbury katedrálisa éppen felújítás alatt van,  

                                                                                                    de így is lenyűgöző látvány.  

 

                    
 

         Csónakázás útvonala többek között a város                        A tengerpart is csodálatos volt.  

                   legöregebb hídja alatt vezet át.  

 



 
Canterbury legrégibb épülete egy fogadó.  

 

 

Két hét alatt szerzett tapasztalataimat a következőkben tudnám összefoglalni.  

 A tanfolyamon új módszereket és új szemléletet tanultam, melyet tanítási gyakorlatban tudok 

hasznosítani az iskolában.  

 Kulturális élmények segítenek abban, hogy az angol nyelvet és kultúrát sokkal jobban át 

tudjam adni diákjaimnak.  


