
    

Idegen nyelvi tanórán kívüli tehetséggondozás a Mátészalkai Esze Tamás 

Gimnáziumban 

Immár 6. éve folyamatosan működik intézményünkben tanórán  kívüli idegennyelvi 

tehetséggondozó program. 2021/2022-es tanévben  és a 2022/ 2023. első félévében 

megvalósított tehetséggondozó program az  NTP- INNOV-21 pályázat keretében, az 

"Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok" 

címmel működött.  A modulok összeállításában fontosnak tartottuk,- hogy olyan 

témákat dolgozzunk fel, amelyek iránt a tanulók- érdeklődnek, amelyek feldolgozása 

által új ismeretekkel gazdagodnak, új megismerési módszereket alkalmaznak. 

Az egyéni differenciálás, az új digitális és kooperatív módszerek alkalmazása is 

beépült  a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvtanítási folyamatba. Mindenki 

gazdagodott  valamivel, nemcsak a tanulók, hanem a szervező tanárok is az innovatív 

módszerek kipróbálása és alkalmazása által.  

Célul tűztük ki, hogy erősítsük a tanulók együttműködési készségét, teret adjunk az 

egyéni utak keresésének, az egyéni kutatómunka során szerzett ismeretek 

bemutatásának. A modulok összeállításában figyelembe vettük, hogy olyan témákat 

dolgozzunk fel, amelyek aktuálisak, megszólítják a fiatalokat.  

Az innovatív módszerek alkalmazása az idegen nyelvi kommunikációs készség 

fejlesztése által a természettudományi ismeretek, a célnyelvi országismereti 

kompetenciák erősítését, az idegen nyelvek használatának tanórán kívüli 

lehetőségeinek bővítését is szolgálták. Mindemellett tanulói kutatómunka és tanári jó 

gyakorlatok digitalizált megosztása is a műhelymunka és a kapcsolódó vállalt 

tevékenységek része volt. 

A program keretében tehetséggondozó műhelymunkában és a kapcsolódó 

programokban angol és német nyelven 20 tanuló vesz részt. 

 A tehetségprogram Dr.Hauserné Gaál lldikó, Kürti Anetta, Pásztorné Kurucz Márta 



és Sárközi Gyopárka nyelvszakos tanárok segítségével valósult meg. 

Újszerű alkalmazásokkal tárgyiasult alkotások is készültek angol és német nyelven. 

Az egyéni differenciálás, a saját utak keresésének előtérbe helyezése által számos 

PowerPoint bemutató készült. Az új ismeretek rendszerezése, interaktív és 

hagyományos, korszerű IKT-alkalmazások segítségével kiállítás szervezése, digitális 

feladatok azok tartalmával kapcsolatban és interaktív térkép készítése a célnyelv 

országainak bemutatása, hazánk látnivalóinak prezentálása, egészséges életmód, 

környezettudatos gondolkodás erősítése, hagyományaink, példaképeink, nyelvtanulás 

fontosságának erősítése tantárgyi koncentráció megvalósulása által fejlesztettük a 

tanulók  kommunikációs készségét, az interakciót és az együttműködési készséget. 

Emellett az egymástól tanulás, a közös produktum létrehozása is egy fontos eleme 

volt  a műhelymunkának. 

A műhelymunkában a tanulók megismerkedtek  új digitális  alkalmazásokkal, kreatív 

prezentációs módszereket alkalmaztak, információt gyűjtöttek  és dolgoztak fel, 

interakcióban érveltek, véleményeket és ellenvéleményeket fogalmaztak meg. 

Különösen nagy hangsúlyt kapott  a környezetvédelem, a fenntarthatóság 

feldolgozása a modulokon belül, amely már évek óta állandó eleme a 

műhelymunkának. Minden évben sikerült azonban  új nyelvi tartalmakkal bővíteni a 

téma feldolgozását, változatos módszereket alkalmazva prezentációkat készíteni 

.A Föld Napja alkalmából szervezett flashmob programon nem csak szavakkal akartuk 

kifejezni a környezettudatosságot, hanem tettekkel is bizonyítani, mennyire fontosnak 

tartjuk saját környezetünk megóvását. A közös faültetés célja is a környezet 

megóvásának fontosságára hívta fel a tanulóközösség figyelmét. 

Az angol és német nyelvű interaktív feladatok megosztása által bárki számára 

elérhetővé vált a Föld Napjához kapcsolódó Blooket feladat. A tehetség műhelyen 

kívüli tanulók is bekapcsolódtak a feladat megoldásába. Sőt intézményen kívüli 

tanulótól is érkeztek megoldások. 

A tehetségműhelyben dolgozó nyelvtanárok a tehetségműhelyben alkalmazott 

interaktív alkalmazások felhasználásával megyei angol és német nyelvi versenyt 

szerveztek 10 angol és 9 német csapat részvételével a gimnáziumok számára. 

 



A Tehetségtanács 2022. április 6-án a tehetséggondozás témában szervezett 

rendezvényén bemutattuk az idegen nyelvi tehetséggondozó műhelyben alkalmazott 

módszereket, jó gyakorlatokat. Természetesen a nyelvi tehetséggondozás nem merül 

ki a tehetségműhely foglalkozásaiban. A saját tervezésű kiállítás anyaga, az interaktív 

és a laminált activity elkészítése a tanulói kreativitást, idegen nyelvi ismeretek és 

a  digitális kompetenciák meglétét bizonyítja. Az elkészült dokumentumok az 

Idegennyelvi Alapítvány weboldalán érhetőek el. 

A modulokhoz szabadidős programok kapcsolódtak. 

2022. 05. 11-én kiránduláson vettek részt az idegen nyelvi tehetségműhely tagjai 

Debrecenben. A csoport először a Debreceni Egyetemen az 

Anglisztika és a Germanisztika tanszék munkatársai által tartott tájékoztatón vett részt, 

ahol az idegen nyelvek a város munkaerőpiacán megnyilvánuló 

fontosságáról  hallhattunk előadást, valamint áttekintést kaptak a résztvevők a nyelvi 

képzés felépítéséről.  

Majd a patinás épületben tett séta után felkerestük  a debreceni Német Kulturális 

Fórumot kerestük fel, ahol a Flamand Kulturális Napok keretében szervezett "Brüsszel 

fővárosa" című kiállítást tekintettük meg, melyhez Gert Loosen a Német Kulturális 

Fórum kulturális projektmenedzsere német nyelvű vezetése is társult. A kiállítás 

bemutatta Illias Teilinck és Broos Stoffels fotóit, amelyben Brüsszelt, nem mint Európa 

egyik fővárosát, hanem a kevésbé ismert oldalát, Brüsszelt, mint Flandria fővárosát 

ábrázolják annak ellentmondásaival és 

abszurditásokkal, azt az őrült városi káoszt, amit Brüsszel maga jelent. Művészi 

koncepciójukban Belgiumot tekintik Brüsszel fővárosának, nem pedig fordítva. Az 

eklektikus grafikák a multikulturális társadalmat dokumentálták, a kétnyelvűség 

megjelenését a társadalomban. 

A kiállítás megtekintése után az angol és német nyelvű városnézés következett, ahol 

a műhelymunkában elsajátított ismereteket osztották meg a tanulók egymással. A 

napsütéses gyönyörű időjárás és a város pezsgő élete igazi turista hangulatot 

teremtett. Egy kicsit turistának érezhettük magunkat. A város nevezetességeiről és 

hagyományairól sok érdekességet hallottunk. 



 Ebéd után a 7850 négyzetméteres, szép vízi és mocsári növényzettel és látványos 

szökőkúttal rendelkező megújított Békás-tóhoz, a Nagyerdő rekreációra, aktív 

pihenésre gyönyörűen kialakított részére utaztunk. Megcsodáltuk a tiszta környezetet, 

a vízimadár faunát. A rövid séta után rövid műhely foglalkozást tartottunk. A 

foglalkozáson összegeztük a nap eseményeit idegen nyelven. Egy tartalmas napot 

töltöttünk Magyarország egyik leghangulatosabb városában. A program keretén belül 

a német és angol- tehetségműhelyben tevékenykedő  tanulók egymással is jobban 

megismerkedtek, beszélgetéseket folytattak. majd a sway alkalmazással egy interaktív 

bemutatót készítettek. 

A tehetséggondozó programhoz módszertani bemutatót tartottak a szaktanárok, 

módszertani linkgyűjteményt, és egy videó filmet készítettek a szaktanárok a 

felhasznált IKT-eszközök modulokhoz rendelésével. 

Az idegen nyelvi műhelyfoglalkozások erősítették az idegen nyelvi, a digitális és az 

interperszonális kompetenciákat. 

 

 

 

 


