
Öt nap angol nyelvtanulás Spanyolországban egy amerikai tanártól 

 

 

Május 6-10 között az Erasmus+ programon keresztül lehetőségünk nyílt egy intenzív angol nyelvi 

képzésen részt venni Barcelonában a “SpainBcn-STAFF Training WEEK” keretében. SZIE 

alkalmazottként nagyszerű lehetőséget láttunk a képzésben, egy lehetőséget a hasznos 

nyelvtanulás és a kellemes időtöltés ötvözésére.  A nyelvi képzés az elvárásainknak megfelelően 

alakult. Pozitív atmoszférában, támogató személyzet és egy nagyon felkészült tanár kíséretében 

gyarapíthattuk tovább az angol nyelvtudásunkat. Az angolt anyanyelvi szinten beszélő amerikai 

oktatónk, Steve Howard eredetileg Californiában született és szabadidejében színészként angol 

mozifilmekben vállal szerepeket. Az ő személye, pedagógiai érzéke megkönnyítette a 

nyelvtanulást. Segített csiszolni az angol kiejtésünket, bővíteni szókincsünket és fejleszteni 

beszédkészségünket.  

A képzés ideje alatt minden reggel testünk és hangszálaink bemelegítésével kezdtünk, a Steve által 

nagyon fontosnak tartott gyakorlatok ismétlésével. A bemelegítést követően kiejtési gyakorlatokat 

végeztünk. Ezt követően angol nyelvű TED videókat néztünk, a számunkra ismeretlen 

kifejezéseket a video megnézése után átbeszéltük. Ezzel a módszerrel lehetőségünk nyílt 

egyidőben hallás után szövegértésünket és szókincsünket is fejleszteni. Továbbá, lehetőségünk 

nyilt arra is, hogy angol nyelvű bemutatkozásunkkor, kis előadások megtartásakor 

megcsillogtassuk angol nyelvtudásunkat, beszédkészségünket is. Egy szervezett vita keretében 

szintén szóban véleményt formálhattunk a közösségi média pozitív és negatív vonatkozásairól.  

 

A napi kurzusok után, amely 9:30-tól 14:30-ig tartott, bőven maradt időnk Barcelona felfedezésére 

is. Az első napon -miután mindenkit megismertünk-, gyalogtúrára indultunk a csapattal, kísérőnk 

és egyben idegenvezetőnk Miriam volt, a nyelviskolából. Az óváros felé vezetett utunk, de közben 

számos látnivalót és parkot is megcsodálhattunk. Megtudtuk Miriamtól, hogy hová érdemes beülni 

ebédelni vagy egy finom kávét meginni. Sétáltunk a tengerparton, láttuk és lefotóztuk a gyönyörű 

Diadalívet. Városnézésünk utolsó állomása La Boqueria volt, Barcelona legnagyobb piaca. Itt az 

árusok pultjai roskadásig voltak a különféle finomságokkal, halakkal, gyümölcsökkel, 

zöldségekkel, ételekkel és a finomabbnál-finomabb gyümölcslevekkel. A hétfői napot követően 

több csoportos városnézés ugyan nem volt, de mi minden este megvitattuk a következő napi 

látnivalókat. Ellátogattunk pár Gaudí által tervezett épülethez, a Sagrada Familiához, a Jardi 

Botanikus kerthez, a Tibidabohoz, a Montserrathoz és a Park Güellhez is. Mivel látnivaló és 

látnivaló közt nem mindig 5 perc séta volt a távolság, vásároltunk egy olyan jegyet, amelyet több 

utas egyszerre is igénybe vehet, így a tömegközlekedést előszeretettel használtuk, városnézéseink 

alkalmával. Minden napra jutott elegendő látnivaló, róttuk a kilómétereket, meg sem lepődtünk, 

mikor a telefonunk lépésszámlálója gratulált a megtett 10-15 km-nek. Utolsó barcelonai esténken 

ellátogattunk a Magic Fountain of Montjuic-hez, ami mesébe illően gyönyörű volt, a 

fényjátékaival és zenei aláfestéseivel együtt.  

 



A nyelvtanulás és városnézés mellett sikerült tovább építeni kapcsolati hálónkat. A tanfolyamon 

öt különböző országból (Portugália, Svédország, Szlovénia, Csehország és Magyarország) 

összesen 10 fő vett részt. Az egyik kötetlen beszélgetés alkalmával megismertük Portugáliából 

Helenát és Manuelát (dékán asszony és a kari főtitkárnő – Faculty of Human and Social Sciences 

University Beira Interior); Svédországból Elisabethet és Yadirát (Mid Sweden University és 

Stockholm University – Tanulmányi Osztály és Adminisztráció), és a Szlovéniából érkező fiatal 

hölgyeket, Tinát és Katarinát, akik a Maribori Alma Mater Europaea – European Centre-t 

képviselték. Legidősebb csapattagunk Libuše volt, aki német nyelvtanárként, érkezett 

Csehországból, a Technical University of Ostrava-ból. A résztvevők között észlelhető volt a 

nyelvtudásbeli különbség, de mindenki elszánt volt, tanult és gyakorolt egész héten, hogy minél 

magabiztosabb legyen, ha angol nyelven kell majd megszólalnia. Steve, a tanárunk gyorsan 

felismerte, hogy kinek milyen mértékű hiányosságai vannak és ezek alapján segítette 

nyelvtudásunk formálását. 

 

Véleményünk szerint a képzés legnagyobb horderejű hozadéka az új kapcsolatok építésén és 

Barcelona megismerésén túl az volt, hogy egy amerikai, angolt anyanyelvi szinten beszélő tanártól 

tanulhattunk. Habár az élet Barcelonában nem olcsó a kapott ösztöndíjból bőven fedezni tudtuk a 

költségeinket beleértve a tanfolyamot is. Az amerikaiakra jellemző magabiztos fellépésből, a 

pozitív életszemléletből, illetve a spanyolok  lazább mentalitásából is hoztunk haza magunkkal. 

Bravo! 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

Résztvevők: Dr. Benedek Tibor, Dekemati Igor, Bekő Dóra 


