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Angol testnevelő tanárképzés Spanyolország legszebb szigetén 

 

 

2021. július 11-17. között egy fantasztikus hetet töltöttem Spanyolországban, Tenerifén. 

Számomra nagy lehetőség adódott, hogy Erasmus program keretein belül továbbképzésen 

vehettem részt angol nyelven, testnevelést tanító kollégákkal. A tanfolyam a Kanári-szigetek 

második fővárosában  Santa Cruz de Tenerife –n került megvalósításra. 

A hét nemcsak szakmai továbbképzést hozott számomra, hanem az angol nyelv gyakorlására, 

a szaknyelv helyes használatára is jelentős hangsúly helyeződött, hiszen nem nyelvtanári 

kurzusként is a társalgás és kommunikáció angol nyelven folyt. Olyan helyzetben is 

kipróbálhattam tudásomat, amely elsősorban a testnevelés tanításának szakmaiságát helyezte 

célul.  

Az intézmény rendkívül nyitott volt, rugalmasak és kedvesek voltak a tanfolyamot vezető és 

koordináló kollégák. Alkalmazkodva egyéni nyelvtudásunkhoz rendkívül segítő készek voltak 

a sikeres és gördülékeny tudástár átadásához. 

Kiutazás nehézségeit leküzdve (koronavírus járvány, Európai Uniós oltási igazolás, beutazási 

engedélyek) a 8 fős csapattal végeztük el sikeresen a kurzust.  Öten Lengyelország különböző 

városaiból, illetve Magyarországról érkeztünk.  



Az egy hét alatt hasznos online platformokkal ismerkedhettünk meg, kiemelve a covid helyzet 

miatt kialakult karantén és otthontanulás lehetőségét. Számos gyakorlati útmutatókkal, 

játékeszközökkel és internetes játékok alkalmazásával ismerkedhettünk meg.  Lehetőségünk 

nyílt átbeszélni a testnevelés tanításban oly sokat vitatott értékelést és számonkérést, ezeknek 

különböző stratégiák mentén történő elemzését. Oktatónk megismertette velünk az ottani 

sokoldalúan összeállított értékelési táblázatot, mely elgondolkodtatásra késztetett minket. 

Betekintést nyerhettünk a szabadtéri játékok „újragondolásában”, mint egyfajta megoldás és 

módszer a covid helyzet kapcsán kialakult szigorítások miatt. Különböző helyszíneken 

gyakorlati órákra is sor került. Magunk próbálhattuk ki azokat a játékokat, melyek segíthetik 

munkánkat a tanítás alkalmával. A PADEL –t, a világ talán leggyorsabban fejlődő sportját 

Tenerifén is szívesen játsszák, fő sportágként mutatták be nekünk és ismertették meg velünk a 

játék menetét szabályokkal, eszközhasználattal. A kurzus zárásaként azt a feladatot kaptuk, 

hogy  mutassuk be saját országunk játékát és ismertessük annak iskolai környezetben történő 

felhasználását. Én nagy büszkeséggel a TURUL játékot mutattam be a csoportomnak, ami ízig-

vérig szegedi kötődésű.  

A tanfolyam alatt új perspektívák nyíltak meg számomra, egyrészt hogyan legyek hasznos 

internet felhasználó a testnevelés tantárgy keretein belül, másrészt hogyan tudhatnám mindezt 

használni és alkalmazni. Értékelések kapcsán rálátásom lett egy új, részletesebb és alaposabb 

ismereteken alapuló osztályozási rendszerre, melyet nagyon szeretnék a jövőben alkalmazni.  

Változatos kulturális programok színesítették ottlétünket. Santa Cruz városlátogatás, a 

gyönyörű tengerpartok, valamint a Teide hegy, Spanyolország legmagasabb csúcsára történő 

kirándulás felejthetetlen élményt adott számomra.  

Az együttgondolkodás és az angol nyelvű tréning során nyelvtudásom felfrissült, 

kommunikációm sokat javult. Lendületet adott a továbbiakban, hogy folytassam ezt az utat, az 

angol nyelv maradjon meg a mindennapjaiban és továbbra is érdeklődéssel tekintsek a 

testnevelő tanároknak hirdetett továbbképzésekre, kurzusokra. 

 



 

 

 

 

 


