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PosterMyWall
avagy 

hogyan kombináljuk a nyelvoktatást kreativitással

A megismerés, elsajátítás és alkalmazás lépéssorozat szerepe oktatási környezetekben ki-
emelkedően fontos, hiszen olyan készségek fejlesztését teszi lehetővé, amelyek széles körben 
alkalmazhatóak egyéb területeken is. Nagyban megkönnyítheti a folyamat hosszútávú sike-
rességét, ha mindez még élményközpontú környezetbe is van helyezve. A SAGE Encyclopedia 
of Online Education szerint az élményközpontú oktatási forma fő jellemzői: a diákközpontú 
megközelítés, aktív részvétel a tanulási folyamatban és a valós világi helyzetekbe ágyazott 
tudásfejlesztés (Danver 2016: 424). Azonban, ha mindez még kreativitással is kombinálható, 
a tanulási folyamat nem csak élményközpontú lesz, hanem részben személyre szabott is. A je-
len kritikában bemutatásra kerülő weboldal élményközpontú, és egyszerre biztosít platformot 
a nyelvi készségek, valamint kreativitás fejlesztésére.

A PosterMyWall egy poszterszerkesztő, -alkotó és -megosztó weboldal, amely a következő 
címen érhető el: www.postermywall.com. Az oldalt angol (jelen kritikában ez a verzió szere-
pel), német, spanyol, francia, olasz, holland, portugál és orosz nyelveken lehet elérni. A kez-
dőlapon a jobb felső sarokban található legördülő menüvel lehet nyelvet választani (1. ábra). 

1. ábra. A PosterMyWall kezdôlapja

A PosterMyWall használatát a nyelvválasztás után többféleképpen is el lehet kezdeni. Az 
Alkotás (Create a Design) opcióra kattintva (1. ábra), akár regisztráció nélkül is szerkeszthe-
tők a Sablonok (Template) vagy teljesen új is alkotható Üres vászonnal (Blank Canvas). Így 
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a munka kezdeti lépései megegyeznek a regisztrált és nem regisztrált felhasználók között. 
Gyors munkamenetre akár ez az opció is megfelelhet, azonban, ha menteni szeretnénk, min-
denképpen szükség lesz regisztrációra. A második lehetőség az oldal használatára a ha-
gyományos e-mail cím és jelszavas, illetve Facebook- vagy Google-fiókkal összekapcsolt 
regisztráció lesz a jobb felső sarokban található Bejelentkezés (Log in) opcióval (1. ábra). 

A harmadik lehetőség kifejezetten oktatóknak szól, akik kombinálhatják a már létező Pos-
terMyWall fiókjukat egy Osztálytermi profillal (Classroom Account). A kombináció előnyei 
közé tartozik, hogy a diákok projektjei nem lesznek publikusak, nincs szükség diákok felhasz-
nálói fiókjaira, nincsenek hirdetések, valamint ingyenes a használat. További fontos funkció, 
hogy az osztálytermi profil használatánál az oldal csak a diákoknak megfelelő, szűrt tartalmat 
jeleníti meg. Így az olyan sablonok, amelyek például egy sörfesztivál szórólapjaként szol-
gálhatnak, nem fognak megjelenni ezen a felületen. A funkció részletes leírása a következő 
felületen tekinthető meg és ugyanitt aktiválható is a Frissítés az osztálytermi profilra (upgrade 
to classroom account) opció kiválasztásával: www.postermywall.com/index.php/edu. 

2. ábra. Regisztrációs lehetôségek a PosterMyWall weboldalon

Regisztráció után az 1. ábrán látott kezdőlap fogadja a felhasználókat több lehetőséggel (3. 
ábra). A Saját fájlok (My stuff ) opcióval megtekinthetjük a mentett és folyamatban lévő pro-
jektjeinket, amiket az oldal felhőben tárol. Lehetőség van kép- és videóalapú Munkameneteket 
kezdeni (Create a Design), amelyhez a PosterMyWall sablonjai között lehet Böngészni (Browse 
templates). A Termékekben (Products) láthatjuk az oldal különböző fizetős szolgáltatásait, 
amelyek Előfizetéses opcióban (Subscription) is elérhetők. Használhatjuk a Beépített keresőt 
(Search for inspiration), ami kulcsszavas keresés alapján jelenít meg kép- és videóalapú sablo-
nokat a PosterMyWall-on elérhető sablonok közül. Végül, a jobb oldalon a nyelvi lehetőségek, 
kosár és profil beállítások találhatók. A PosterMyWall használata már B1 szintű nyelvtudással 
is lehetséges, a navigálás a menüben intuitív, és a legfontosabb opciókat külön ki is emeli 
a kezdőoldal.
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3. ábra. A PosterMyWall fômenüje regisztrált felhasználóként

Az alkotás (Create a design) opcióra kattintva kiválaszthatjuk, hogy kép- vagy videóalapú 
sablonnal kezdünk-e egy projektet, illetve a projekt Méretét (All sizes) is itt lehet megadni. 
Ahogy azt a negyedik ábra mutatja, ha a keresőbe olyan kifejezést írunk, ami szócsalád for-
májában illeszkedik a PosterMyWall már létező sablonkategóriája közül valamelyikre, ezt 
a keresőmotor jelezni fogja a találatok felett. Jelen esetben az iskola (school) kulcsszavas 
keresésre jelezte az oldal, hogy az Iskolai poszter kategória releváns lehet a munkamenethez 
(Categories matching your search term: School posters). Amennyiben erre kattintunk, a jel-
zett kategóriát fogja megnyitni az oldal. 

4. ábra. Minta a találatokból a ’school’ kulcsszavas kereséses sablonokra

Természetesen a keresőmotor használata nélkül is lehetőség van Üres vásznat (Blank can-
vas) nyitni. Ebben az esetben a Népszerű (Popular), Marketing (Marketing), Dokumentum 
(Documents), Videók (Videos), Közösségi média (Social Media), Menük (Menus), Hirdetések 
(Ads) és Digitális (Digital) kategóriák közül van lehetősége a felhasználónak kezdőpontot 
választani. Számos méretlehetőségen kívül megadhatók még az adott poszter pixelszámban 
jelzett személyre szabott (Custrom Dimensions) méretei is, ami az oldal alján érhető el. Mind 
az előre megadott méret, mind a személyre szabást követően először hátteret kell választani, 
ami lehet kép (Background), átmenetes (Gradient) vagy egyszínű (Solid Colors). Természete-
sen Leltölthető saját kép a munkához (Upload an Image), vagy kereshető fizetős és ingyenes 
szolgáltatások közül (Search for Stock Images). Végül, beállítható, hogy a választott kép mek-
kora felületére van szükségünk, ekkor az ötödik ábrán látható szerkesztő felület nyílik meg.

Amint kiválasztottunk a nekünk tetsző sablont, illetve személyre szabtuk az üres vásznat, 
megnyílik a PosterMyWall szerkesztő felülete (5. ábra). Ez a letisztult munkafelület számos 
könnyen kezelhető opcióval rendelkezik és egy alapfunkciókat kielégítő képszerkesztőként 
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szolgál. A bal oldali menüben lehetőség van további Képek (Photos) és Videók (Videos) hozzá-
adására. A képek esetében ez lehet saját, ingyenesen hozzáférhető, illetve a Google Drive-ból 
és a Dropboxból is beilleszthető. Videóknál csak az első kettő lehetőség elérhető. Beszúrható 
egyszerű és díszes szöveg, valamint menü is a Szöveg (Text) opcióra kattintva. Hozzáadható 
clipart és módosítható még a háttér is (Background). 

5. ábra. A PosterMyWall szerkesztô felülete

A felső menüsorban található Fájl (File) ponttal lehet megnyitni és menteni munkákat, vala-
mint technikai segítségnyújtás is itt kérhető. A Szerkesztés (Edit) opció leghasznosabb funk-
ciói a visszavonás és a megkettőzés, ami működik a Microsoft Wordből ismert billentyűkom-
binációkkal is. Továbbá itt található még az Átméretezés (Resize), Mentés (Save), Letöltés 
(Download) és Nyomatok vásárlása is (Buy prints). 

A finomabb szerkesztési opciókat, mint Méret megadása (Size), a Körbevágás (Crop), Csere 
(Replace), Filterek (Filters), Árnyalat (Tint), Kontraszt (Contrast), Telítettség (Saturation), 
Sokszorozás (Multiply), Világosság (Brightness) és a Cím- (Title) és Leírásadás (Description), 
mind a jobb oldalon fogjuk találni. A szerkesztőfelület hasonlóan jól használható okoste-
lefonokon és táblagépeken is, mert megfelelően, széthúzás nélkül jelenik meg a weboldal. 
A munka végeztével pedig választható az ingyenes letöltés lehetősége (a dokumentum vízjelet 
fog tartalmazni).

A PosterMyWall több módon is felhasználható a nyelvtanításban. Több módszertani meg-
közelítés, köztük a kooperatív, projekt- és feladatalapú is egy produktummal zárja a tanítási 
egységeit. Ezek gyakran vizuális megoldások egyfajta információrendező formájában, le-
gyen az gondolattérkép, poszter vagy táblázat. A hatodik ábra egy ilyen felhasználást kíván 
illusztrálni. 
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6. ábra. A PosterMyWall felhasználása Oral Presentation Skills kurzuson

A posztert három harmadéves hallgató készítette a Pécsi Tudományegyetem Anglisztika In-
tézetében az Oral Presentation Skills (Szóbeli prezentációs készségek) kurzusomon. A fel-
adatuk a következő volt: választaniuk kellett négy lehetséges előadástéma közül, majd meg-
adott szempontok alapján felépíteni egy poszter- vagy hagyományos diaalapú előadást, amit 
csoportként adtak elő. A poszter a kurzus első öt hetében megvitatott prezentációs alapelvek 
szintézise, miszerint a vizuális segédanyagnak támogatni kell az előadót, nem helyettesíteni, 
és három kulcsüzenetet tud könnyen követni a hallgatóság. Jelen csoportban a három hallgató 
egy-egy pontról beszélt az összesen tizenöt perces előadásuk során. A problémát, miszerint 
a házi feladat ártalmas, három fő ponton keresztül mutatták be, és kutatásokkal, valamint 
személyes történetekkel helyezték környezetbe. A feladat két órát vett igénybe: az első a terve-
zésről (6. hét), a második pedig az előadásról (7. hét) szólt. A bemutatott weboldal lehetőséget 
biztosított arra, hogy a diákok úgy alkalmazzák a megszerzett tudást, hogy egy angol nyelvi 
környezeten belül tervezzenek, alakítsanak és módosítsanak olyan vizuális produktumokat, 
amelyek illeszkednek az élményközpontú oktatás fő érveihez, emellett még kreatív kifejezési 
lehetőséget is nyújtanak. 

A PosterMyWall számos sablonkategóriáját elnézve nem nehéz elképzelni több korosztály-
nak is megfelelő projekteket, legyen az egy olvasmánynapló vagy akár kedvenc film bemuta-
tása, egy tervezett étterem menüjének megalkotása, vagy a környezettudatosabb gondolkodást 
célzó poszter létrehozása. A hetedik ábra általános iskolai felhasználásra mutat egy lehetséges 
példát a kultúra és hagyományok témakörön belül. A bal oldali kép egy találat a ’Halloween’ 
kulcsszóra a PosterMyWall sablonjai között. Jobb oldalt pedig ennek egy átszerkesztése talál-
ható, ahová olyan szavakat és kifejezéseket szúrtam be, amelyek előfordulhatnak egy olyan 
általános iskolai órán, ahol a diákok angol nyelvű országok ünnepeivel foglalkoznak és azokat 
kell röviden bemutatniuk. Így szerepel a Halloween ünneplésének dátuma, az ijesztő jelmezek, 
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a „csokit vagy csalunk”-hagyomány és természetesen a töklámpás. A szerkesztés és előadás 
közben a diákok szókincse is bővül azzal, hogy a weboldalt használják, legyen az bármelyik 
nyelv a lehetséges listáról, és a munkáikat ki is lehet tűzni az osztályterem falára, egyfajta 
vizuális mérföldkőként jelezve fejlődésüket.

7. ábra. Egy PosterMyWall sablon lehetséges általános iskolai felhasználása

Összességében a PosterMyWall egy olyan weboldal, ami számos lehetőséget kínál az élmény-
központú oktatás támogatására egészen az általános iskolaitól a felsőoktatási szintig. Kipró-
bálható regisztráció nélkül is, az osztálytermi profil lehetősége pedig tovább növeli a web-
oldal potenciális felhasználását a beépített tartalomszűrővel. A felhasználói felület letisztult 
és intuitív, emellett célnyelvi kontextust biztosít. A PosterMyWall alapelve azon kívül, hogy 
illeszkedik az élményközpontú oktatásba, kreatív megoldásokra ösztönzi a felhasználókat. 
A funkciónak, lehetőségeinek és ingyenes hozzáférhetőségének köszönhetően számos kor-
osztály számára sikeresen felhasználható.

Simon Krisztián
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