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Készítette: Dudásné Kovács Erika 

Az Erasmus+ pályázat keretében, az Europass Teacher Academy szervezésében két hetes, 

Classroom practice and stress management: review your teaching skills and practice 

mindfulness! című továbbképzésen vettem részt 2018 augusztusában, Barcelonában. 

Idén 4. alkalommal nyílt lehetőségem idegen nyelvi környezetben angol nyelvi tudásomat és 

módszertani ismereteimet bővíteni, emellett a kurzus által biztosított program anyagát 

elsajátítani.  

1. A tanulmányút értékelése 

Az Erasmus+ pályázat résztvevőjeként a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást és segítséget 

kaptam a projektvezetőktől a lehetőségekről, a részvételi feltételekről, a feladatokról. 

A tanulmányutat megelőző felkészülés része volt, hogy Csiszár Katalin (angol-matematika 

szakos) kolléganőm tartott haladó nyelvtanfolyamot heti 1,5 órában. Ezeken a nyelvtani 

ismeretek felelevenítése, gyakorlása, a szókincs bővítése, a hallott szövegértés, kiejtés 

fejlesztése mellett elengedhetetlen volt, hogy az oktatásról, a választott kurzus anyagáról is 

beszéljünk.  

Szűcsné Martin Erika (angol szakos) kolléganőm a kurzussal kapcsolatos előkészületeket, 

felkészülést koordinálta, kísérte figyelemmel a megvalósulást. A továbbképzés/tanulmányút 

kivitelezése során a szerződéskötések koordinálásában, a külföldi fogadóiskolákkal történő 

egyeztetésben, ill. a jelentkezések véglegesítésében dolgoztam vele együtt – kamatoztatva az 

iskolán kívüli kapcsolattartásban szerzett tapasztalataimat, jártasságomat. A kapcsolattartás e-

mail-ben valósult meg.  

Az Europass Teacher Academy foglalkozásain 9:00 – 14:00 óra között vettem részt. A 

kurzusvezető jól felkészült, naprakész, gyakorlatközpontú, segítőkész, rendkívül rugalmas 

volt. Odafigyelt a nemzetközi csoport nyelvi szintjének eltérésére is. Az idegen nyelvi 

környezetben történt tananyag elsajátítása, a folyamatos kommunikáció észrevétlenül 

fejlesztette nyelvi kompetenciámat.  



A program témája, az osztálytermi gyakorlatok, a stresszkezelés, a tanítási készségek, 

módszerek, gyakorlati figyelem, tudatosság áttekintése nagyon interaktívan valósult meg. 

Kisebb-nagyobb csoportokban, hagyományos és újszerű módszereket alkalmazva, témától 

függően komolyan vagy humorosan, megbeszélve vagy gyakorlatban megtapasztalva és 

alkalmazva dolgoztunk. 

Hétköznapokon délután és hétvégén saját szervezésű programokon vettem részt (pl. 

városnézés, ismerkedés a helyi nevezetességekkel, művészettel, kultúrával, történelemmel, 

természeti környezettel, gasztronómiával). Így láthattam a Sagrada Familia-t, a Saint Eulalia 

Chatedral-t, a Güell-parkot, a Casa Batlo-t, Picasso múzeumot, a Poble Espanyol 

falumúzeumot. Eljutottam a Montjuic-hoz, a Tibidabo-ra, a Boqueria-ba, az FC Barcelona-ba, 

Gothic Quarter-be, La Rambla-ra, Port Olímpic-ba. Láthattam a Magic Fountain esti parádés 

programját, Columbus Monument-et, Arc de Triomf-ot. Részt vettem hajókiránduláson, 

buszos városnéző programon angol nyelvű idegenvezetéssel és természetesen kihagyhatatlan 

volt a tengerpart nyújtotta felejthetetlen élmény. 

Elsődleges célom, a kurzus anyagának elsajátítása, módszertani ismereteim bővítése, 

felelevenítése, új kapcsolatok kialakítása valamint a nyelvtudásom, a kommunikációs 

készségem továbbfejlesztése és elmélyítése, tökéletesen megvalósult. 

2. A program eredményei 

A mindennapi munkámban fontosnak tartom az innovációt.  

Ez a kurzus idegen nyelvi kompetenciám fejlesztése mellett lehetőséget nyújtott újabb 

módszertani ismeretek és gyakorlatok elsajátítására, a saját és a diákok stresszhelyzetének 

kezelésére, különböző viselkedési problémák kontrollálására és megoldására, az érzelmi 

egyensúly biztosítására, öngyakorló rutin megszerzésére és tanításba történő beintegrálására. 

Segített új ötleteket szerezni a tanulók motivációjára, részvételének és hatékonyságának 

értékelésére. Szó volt a pontos utasításról, az ellenőrzésről, a megfigyelésről, a diákok 

bátorításáról és a kiégésről is.  

A programban hagyományos és újszerű módszereket kombináltak (projekt alapú oktatás, jóga, 

meditáció, játékos feladatok, páros és csoportmunka). Interaktív formában rövidebb 

gyakorlatokat, technikákat sajátítottam el, melyeket bárhol, bármikor alkalmazhat diák és 

pedagógus egyaránt.  



A foglalkozásokon bolgár, lengyel, osztrák, olasz, magyar, spanyol kollégákkal oszthattam 

meg a témához kapcsolódó ismereteimet, tapasztalataimat és gyarapíthattam tudásomat. 

Megismerkedhettem oktatási rendszerükkel, bepillantást nyerhettem más anyanyelvű, 

kultúrájú országok mindennapjaiba is.  

Mivel a kommunikáció angol nyelven történt, remek lehetőségem nyílt az angol nyelv 

gyakorlására, csiszolására, aktív és passzív szókincsem észrevétlenül fejlődött. 

Számos saját szervezésű, érdeklődési körömnek megfelelő programon sikerült részt vennem, 

megismerve Barcelona lenyűgöző természeti adottságait, történelmét, kultúráját, művészetét, 

gasztronómiáját.  

A kurzuson és Barcelonában szerzett ismereteimet tanulóimmal, kollégáimmal szeretném 

megosztani, gyakorlatban alkalmazni. 

3. Utómunka 

Osztályfőnökként a szülőkkel való találkozásaink alkalmával tudom megosztani újonnan 

szerzett ismereteimet. Az osztályom tanulóival osztályfőnöki órán és a tanórán kívüli 

tevékenységek során, míg szaktanárként a mindennapi munkámban az osztályokon belül 

nyílik lehetőségem alkalmazni a megszerzett tudást (pl. stressz kezelési technikák, viselkedési 

problémák megoldására különböző módszerek, motivációs lehetőségek, érzelmi stabilitás 

erősítése). 

Munkaközösség vezetőként a munkaközösségen belül és a munkaközösségek közötti 

kapcsolattartás, valamint a nevelőtestületi értekezletek során tudok beszámolni a hallottakról, 

lehetőségekről, gyakorlatban tapasztaltakról, a módszertani ismeretek bővítéséről, a stressz 

kezelési eljárások alkalmazásáról, új kapcsolatokról, más országok oktatási rendszeréről, 

kultúrájáról. 

A helyi újságban (így a város honlapján is), az iskola közösségi oldalán és az iskola honlapján 

bárki számára elérhető a szakmai beszámoló. 

4. Javaslatok 

A kurzus, melyen részt vehettem, tovább szélesítette nyelvi és módszertani ismereteimet, 

mélyítette el megszerzett tudásomat és tett határozottabbá, magabiztosabbá idegen nyelvi 

környezetben. Lehetőség szerint szívesen vennék részt hasonló kurzusokon.  


