
Oláh Dóra: Művészet, terápia, Barcelona – Erasmus+ tanártovábbképzés 

2018 nyarán az Erasmus+ KA1 programjának keretében 2018 júliusában 1 hetet Barcelonában 

képződhettem.  Mint a helyszínen kiderült, leginkább művészetterápiában, bár az eredeti kiírás nem 

pontosan erről szólt. Ez engem nem zavart, sőt, így még érdekesebb volt ez a hét, de volt, aki inkább 

maradt volna az eredeti témánál, művészetek az iskolában és azon kívül. A csoportban 6-an voltunk, 

3-an magyarok, 2 német tanárnő és egy portugál fiú, nagyon különböző iskolatípusokból. A legtöbben 

rajztanárok voltak, én németet és néha drámát tanítok, dolgozom mozgás-és táncterápiával, így a 

színház, a drámajátékok,a mozgás, a zene is szerepet kapott a foglalkozásokon, egymás gondolatait 

kiegészítve gondoltunk végig különböző szempontokat, lehetőségeket. 

Az első napi ismerkedés után arról beszélgettünk, hol húzható meg a határ a művészet és a 

művészetterápia között, mitől válik az alkotás terápiás jellegűvé- szerencsére a válaszadás igénye 

nélkül. Volt szó az alkotó folyamat mikéntjéről, a kreativitás forrásairól, arról, hogyan lehet olyan 

környezetet teremteni, hogy ezek a források elérhetőek legyenek. Felmerült az is, hogyan lehet 

iskolai keretek között értékelni ezeket az alkotásokat – kell-e egyáltalán. Beszéltünk az ún. problémás 

gyerekekkel való munkáról, mi lehet ebben a művészetek szerepe. A különböző művészetterápiák 

hatásmechanizmusairól is tanultunk, rengeteg filmet, alkotást, gondolkodásmódot ismerhettünk 

meg. És persze mi magunk is alkottunk, ceruzával, festékkel, tárgyakkal, anyagokkal, fotóval. És 

persze aztán mindig beszéltünk is a munkánkról, a folyamatról, ennek fontossága és haszna sokszor 

szóba került. 

Nagyon sokat tanultam ez alatt az 5 nap alatt, és nagyon sokat láttam Barcelonából is. Bár sajnos a 

megítélt támogatás csak a hazajövetelem után 3 héttel érkezett meg, ez be is szűkítette némileg a 

lehetőségeket, azért az igazgatói segélynek köszönhetően sok helyre eljutottam, rengeteget 

barangoltam ebben a nagyon intenzív, kreatív, sokoldalú városban.  Az eredeti programban szerepelt 

egy szervezett városnéző nap, ez sajnos 2 órára zsugorodott, az viszont annál érdekesebb volt. Ott 

kaphattunk képet, mi is az a katalán identitás, hova nyúlnak vissza a gyökerei, hogyan hat ez ma is a 

városra, hogyan alakítja a város képét, jellegét. Egy ilyenfajta alkotói folyamathoz is közelebb 

kerültünk, ez nagy élmény volt.  

Köszönet mindenkinek, aki az út létrejöttében segített! 

 

 


