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Ebben a pályázatban első alkalommal vettem részt angol nyelvű tanár - továbbképzési 

programon. Számomra ez nagy kihívás és egyben nagy lehetőség is volt, hogy fejlesszem 

idegen nyelvi kompetenciám, különös tekintettel a pedagógiai szaknyelvre. Az iskolai 

pályázat fő célkitűzéséhez illeszkedve a módszertani megújulást tűztem ki egyéni célul az 

osztálytermi folyamatok menedzselése és az IKT technológia területén.  

A kiutazás előtt több éven keresztül fejlesztettem angol nyelvi kommunikációmat belső 

képzés keretében és önerőből illetve az Erasmus+ pályázat támogatásával is végeztem nyelvi 

kurzusokat előző években.  

Korábban szerzett készségeimet a mobilitás során jól tudtam kamatoztatni. 

A jelenlegi mobilitási pályázat beadásától kezdődően célzottan a választott témák szókincsére 

összpontosítottam. Heti 2 alkalommal angol nyelvtanár segítségével készültem a kurzusra, és 

ezen túl önképzéssel is fejlesztettem idegen nyelvi kompetenciáim. Mivel a program IKT 

elemeket is tartalmazott, iskolánk Samsung Smart School programja keretében több angol 

nyelvű feladatszerkesztő programot, oldalt megismertem, használatában gyakorlottá váltam. 

Áttekintettem Spanyolország történelmi múltját, jelenlegi politikai életét, Barcelona 

nevezetességeiről tájékozódtam. Megterveztem, hogy a kint tartózkodásom alatt melyik 

nevezetességeket tekintem meg, online jegyet foglaltam a főbb helyszínekre.  

              A tanfolyamon az előzetes várakozásomnak megfelelően felfrissítettem a korábban 

tanult pedagógiai – pszichológiai ismereteim, és a jelenlegi legújabb kutatási eredményekbe is 

betekintést nyertem. A képzés során új IKT módszereket ismertem meg, és a már korábban 

ismert alkalmazások, programok eredményes felhasználására is számos módszertani ötlettel 

gazdagodtam. Lehetőségem volt más országokban kialakult jó gyakorlatok megismerésére, 

illetve az általuk alkalmazott módszerek megismerésére. 

A tanfolyamon bolgár, olasz, osztrák, skót pedagógussal nyílt lehetőségem a tapasztalatok 

kicserélésére, a tudásmegosztásra. Igyekeztem velük a következő években hasznosítható 

szakmai kapcsolatot is kiépíteni, mivel szívesen működnénk együtt velük KA2-es projektben. 



A tanfolyami program keretében egy előzetesen elkészített PPT bemutatására is lehetőségem 

volt, amelyben Magyarországról, saját településemről, iskolámról is képet alkothattak a 

résztvevők. Természetesen én is nagy figyelemmel kísértem a kollégák bemutatkozásait, és 

számos információt szereztem ezúton az általuk kialakított jó gyakorlatokról. 

A külföldi pedagógusok elsősorban az iskolai IKT alkalmazásról és a Sakk Palota Programról 

érdeklődtek. 

Minden nap a résztvevők közül 1-2 kolléga tartott egy „warm up” feladatot, melynek 

keretében játékos, az osztálytermi folyamatokban jól alkalmazható motiváló feladatokat 

mutattunk be egymásnak. Különösen azok a módszertani megoldások keltették fel a 

figyelmem, amelyek a tanterem falai közül kilépve a szabadban valósultak meg. Volt, aki kis 

lapokra egy-egy betűt írt fel, majd a lapokat a kertben elrejtette, s nekünk diákszerepbe bújva 

ezeket meg kellett találni, és a megtalált betűkből kirakni egy mondatot, ami a tanfolyam 

tematikájához illeszkedett. Én a „szoborjátékot” mutattam be a tanfolyami résztvevőknek. 

Ennek a játéknak az a lényege, hogy egy mozdulatot kimerevítünk (megtartják a játékosok), 

egy tanuló megfigyeli a résztvevőket, majd háttal fordul (esetleg kiküldjük a teremből), és 

valamit megváltoztatunk. Amikor visszafordul, meg kell találnia a változást. Helycserével 

bármeddig folytatható a játék.  

Ehhez a játékhoz nagyon hasonló módszert az oktató is bemutatott, ő festményeket vetített ki, 

és az ott látott pozíciókba, kompozíciókba kellett beállnunk. 

Ezek a játékos feladatok nagyon alkalmasak az osztálytermi folyamatok támogatására, a 

csoportkohézió erősítésére. A feladatok után előadások keretében mélyültünk el az egyes 

pedagógiai módszerek pszichológiai és pedagógiai hátterében. 

A tanfolyam ráirányította a figyelmem a SWOT analízis új szempontú felhasználására, saját 

személyünkre vonatkozóan töltöttük ki, majd a segítségével önfejlesztési célt fogalmaztunk 

meg, többször visszatértünk hozzá a tanfolyam ideje alatt. Bár ismertem már ezt a módszert, 

de eddig szervezetfejlesztésre használtam. A most szerzett tapasztalat segítségével fel fogom 

használni a vezetői munkámban és a szakértői munkámban is.  

Minden nap konkrét gyakorlattal fejeződött be, ennek keretében megismertem más országok 

oktatási rendszerének problémáit, vita, segítő beszélgetés keretében egymásnak tanácsokat 

adtunk. Összességében azt láttam, hogy az olasz, bolgár, lengyel pedagógusok is hasonló 

problémákkal találkoznak, mint mi.  

Az oktató megismertetett bennünket a pozitív oktatás lényegével, a fejlesztő értékelés 

hatásával. A magyar oktatási hagyományokban mélyen gyökerezik, hogy – bár javító 



szándékkel -, de inkább a hibákat jelezzük vissza az osztálytermi folyamatokban. Számos 

gyakorlatot végeztünk, hogy ezeket a mondatokat miként lehet átalakítani pozitív tartalmúvá. 

Az előadó több olyan nemzetközi kutatási eredményt is bemutatott, amelyek bizonyították, 

hogy pozitív légkörben jobb tanulói eredmények születnek. 

Olyan módszereket és technikákat sajátítottam el, amelyekkel a tanulók számára olyan 

osztálytermi légkört alakíthatok ki, amelyben a diákok biztonságban érzik magukat. 

Gyarapítottam módszertani eszköztáram az osztálytermi folyamatokban alkalmazott csoportos 

és páros munka területén. 

A PERMA modell (Seligmann elmélete) alapján szakmai vitában vehettem részt, melyben 

arra is kitértünk, hogy ezt személyes munkánkban hogyan tudjuk kamatoztatni.  

Gyakorlatokat végeztünk az aktív hallgatás és empátia kifejezésére, annak alkalmazására 

osztálytermi keretben. 

Az életvezetési készségek és szociális kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos elméleteket 

ismertem meg, azok felhasználhatóságát a sikeres tanulási utak megvalósítása érdekében. 

A tanfolyam második részében IKT módszereket ismertem meg, illetve a már ismert online 

eszközök oktatásban való felhasználhatóságáról tanultam.  

A You Tube használata mindenki számára ismert, de az, hogy mappázási lehetőséget is nyújt, 

számomra új információ volt, amelynek segítségével a tanórára gyűjtött anyagokat ezentúl 

tematikusan rendezhetem. 

Megismertem a Quizizz-t; az osztálytermi folyamatok menedzselését segítő játékos 

feladatkészítő programot. 

A Facebook oktatásban javasolt felhasználhatóságáról is sokat tanultam. 

A Wordart programmal különböző témákban készítettem ábrákat, melyekkel jól 

motiválhatóak a tanulók. 

Elkészítettem az első blogom, megtanultam a blogkészítés alapjait, azon belül a lapok 

készítését, ezek felhasználhatóságát az oktatásban, az osztálytermi folyamatokban. 

Az Edmodo program használatát elsajátítottam, feladatokat készítettem, amelyeket a 

csoporttársakkal kipróbáltunk. 

 A Kahhot! programban feladatkészítést tanultam, a feladattípusokat, a csoportos és egyéni 

tevékenykedtetést a Kahhot! segítségével. 

             A mobilitás során szabad időmben, illetve 2 alkalommal a képző intézmény által 

szervezetten országismereti programokon is részt vettem. Barcelona különösen gazdag 

építészeti alkotásokban, modern művészi alkotásokban. A XX. század modernista 

törekvéseinek számos kimagasló alkotásával volt módom megismerkedni. A kulturális 



programokon, kirándulásokon készült fényképekből szemléltető anyagot fogok készíteni, amit 

a történelmi tananyaghoz kapcsolódóan tervezek felhasználni. Gaudi munkásságáról egy 

külön tananyagegység elkészítésére alkalmas fotódokumentációt sikerült készítenem, amit a 

kultúrtörténeti egységbe illetve az életmód tanítása során nagyszerűen fel tudok használni 

majd. A Picasso Múzeumban tett látogatásom hozzájárult, hogy felfrissítsem a művész 

munkásságáról meglévő tudásom, és teljesebb képet kapjak az ő életútjáról.  

Szintén gazdag anyagot gyűjtöttem a középkori gótikus építészetről, életmódról az ún. „Barri 

Gotic” városrészben. 

Nagy élményt jelentett számomra több hagyományőrző program is. Barcelonában való 

tartózkodásom alatt volt La Festa Major de Gracia 2018 programsorozata. Nagy hatással volt 

rám a „casteller”-ek bemutatója a Grácia városrészben, illetve az ahhoz kapcsolódó 

utcadíszítő verseny és zenés mulatság. A katalán nemzeti érzés, büszkeség, a 

hagyományokhoz való ragaszkodás szép példáját láttam. Ezeket a tapasztalatokat és az itt 

készült fotókat, videókat a nép- és honismeret tanítása során tudom bemutatni diákjaimnak. 

Szintén különleges élmény volt a „Firerun”, amikor a középkori katedrális előtt tűzokádó 

sárkányok vonultak fel. 

                    Hazatérésem után szinte azonnal kamatoztattam a tanultakat. Az idei tanévben 5. 

évfolyamos tanulókat kezdtem tanítani történelemből, így nagyon fontos volt, hogy 

megszerettessem velük az új tárgyat. A tanfolyamon elsajátított pozitív attitűd alkalmazásával 

sikerült pozitív légkört kialakítanom. Az újonnan tanult IKT programok használatával sikerült 

motiválttá tennem őket az osztálytermi folyamatokba való aktív bekapcsolódás terén. 

A tanult tudásmegosztási technikákat alkalmaztam vezetői és szakértői munkámban. 

Kollégáimnak hasznos tanácsokat adtam/ adok a sikeres és pozitív kommunikáció 

fenntartásához a tanultak alapján. Az iskolában szervezett nyílt tanítási napokon a szülők 

számára is bemutattam az újonnan tanult módszereket, az IKT technológia felhasználását az 

osztálytermi folyamatokban. 

A mobilitás során szerzett tapasztalataimról beszámoltam nevelőtestületünknek és a megyei 

szakszolgálat munkatársainak is. Mivel a pályaválasztási szakszolgálat profiljába tartozik a 

tanulási tanácsadás, így hasznos ismereteket tudtam megosztani a megismert tanulási 

technikákról (pl. aktív hallgatás, életvezetési ismeretek, készségek fejlesztéséről tanultak.) 

 

 


