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1. A tanulmányút általános értékelése 

 Először 2014-ben hallottam a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában az Erasmus + pályázatról, amire szinte azonnal, gondolkodás nélkül 

jelentkeztem, hiszen az elhangzott előzetes információk hallatán nagyszerű lehetőséget láttam 

benne mind szakmai, nyelvfejlesztési és kapcsolatépítési szempontból egyaránt. Már 

rendelkeztem nyelvismerettel, általános iskolás koromtól kezdve kapcsolatom van az angol 

nyelvvel, de nem használom idegen nyelvi képességeimet a mindennapokban, így 

mindenképpen szükségesnek láttam a pályázatba bekapcsolódás kezdetén, hogy részt vegyek 

nyelvi felkészítésben, amelyet iskolánkban Csiszár Katalintól kaptam meg.  2015 nyarán 

ellátogathattam Margate-be, ahol angol intenzív kurzuson fejleszthettem nyelvi tudásomat az 

Erasmus pályázatnak köszönhetően. Az ott szerzett tapasztalatok és élmények ösztönöztek 

arra, hogy a következő pályázaton is elinduljak. A felkészülési időben oktatóm rengeteg 

kiegészítő anyaggal segítette ismeretszerzésemet. Sokat beszélgettünk és ismerkedtünk a 

máltai kultúrával, mentalitással, az etikettel, jellegzetes ételeikkel, számos kiegészítő, 

ismertető jellegű segédanyagot kaptam Máltáról. Azelőtt soha nem jártam Máltán, tehát az 

ország szépsége földrajzilag is lenyűgözött, Málta egy fantasztikus szigetország, ahol nap, 

mint nap a tengerpart vesz körül, ahol rengeteg nemzet él együtt harmóniában, ez egyszerűen 

leírhatatlan élmény volt. A máltai ETI nyelviskola egy rendkívül jól felszerelt, modern 

intézmény, amelynek elismertségét megerősítette a benne dolgozó oktatók, sokféle 

nemzetiségű diákok és a színes oktatási anyagok, módszerek együttes rendszere. A 

tanulmányút során fejlődött angol nyelvi tudásunk mind nyelvtanilag, mind szóban. A 

szókincsünk gazdagodása, a nyelvtani ismereteink pontosítása lehetőséget adott számunkra, 

hogy napról napra helyesebben, pontosabban és bővebben fejezhessük ki magunkat az 

oktatóinkkal és más nemzetiségű csoporttársainkkal való kommunikációnk során. 

Módszertani ismereteink bővültek, amelyeket saját területünkön is alkalmazni tudunk a 

pedagógiai munkánk során. Mindezen élmények és tapasztalatok ösztönöztek és 



elgondolkodtattak azon, hogy a 2018-ban beadott Erasmus + pályázatban már szakmai 

kurzust jelöljek meg, mert úgy éreztem, hogy az előző évek tanulmányai során szereztem 

annyi tudást és nyelvi tapasztalatot, hogy könnyedén elkommunikálok és hallgatok képzést 

angol nyelven. A kurzusválasztás így Cambridge-re esett, ahol a Bell Teacher Campus által 

hirdetett „Educational Technology Today”, vagyis „Korszerű Nevelési Technikák” című 

képzést jelöltem meg és 2018 nyarán részt is vehettem rajta. Anglia nem volt idegen 

számomra, az angol mentalitást és kultúrát is magamba szívhattam már azelőtt, Cambridge 

egyszerűsége, szépsége azonban mégis levett a lábamról. A város jól bejárható és áttekinthető 

volt, a közlekedés és tájékozódás sem okozott gondot. A helyi látnivalók lenyűgözőek voltak. 

Ellátogattam a Fitzwilliam és Polar Múzeumokba, bebarangoltam a Cambridge-i Egyetem 

híres iskoláit, részt vehettem Shakespeare esten a Kings’ College udvarán, ellátogathattam az 

iskola szervezésében Elybe, ahol a hatalmas katedrális és a kisváros egyszerű, virágokkal teli 

eredeti, angol stílusú épületei egy egészen más korba repítettek. 

 

 

2. A program eredményei 

  

 

A képzés 2018. július 30-án, a Homerton College, Bell Teacher Campusán kezdődött. A 

kurzuson főleg mobil applikációkkal és olyan weboldalakkal ismerkedtünk meg, amelyek 

használatával érdekesebbé tehetjük tanítói munkánkat, ezáltal a gyerekek motiváltsága, 

érdeklődése, tanuláshoz való viszonya sokkal inkább felkelthető, mint eddig volt. Alsós 

tanítóként főleg a Padletek („üzenőfal”,” programfal”) készítése, Wiki használata, melyben 

csoportokra, akár egész osztályra készíthetők és a csoport tagjaival megoszthatók feladatok, 

Symbaloo, Bookmarks, Diigo, Learning Apps …. és még sorolhatnám a végtelenségig. 

Rengeteget tanultunk arról, hogyan lehet a mobiltelefonokat bevonni az oktatásba és 

applikációkon keresztül feladatokat adni okostelefonon a tanulóknak, ezáltal megtanítva az 

okostelefonok tudatos és ésszerű használatát. Részt vettem egy plenáris beszélgetésen, 

amelynek a címe „Games of phones”, vagyis „Játékok telefonon” volt, itt például írhattunk 

egymásnak üzeneteket, csak „emojik” használatával, vagy akár mi magunk is készíthettünk 

saját „emoji” szótárat. A workshopok délutánonként voltak, közülük a leghasznosabb 

számomra az „ADHD problem children” és a „Storyboard not story- bored” voltak, ahol 

hasznos információkat tudtam meg az ADHD problémával küzdő gyerekekről, az ő fejlesztési 



lehetőségeikről. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy fokozott türelem, empátia, szeretet, 

megértés, pozitív megerősítés a legfontosabb eszközök ahhoz, hogy ezekkel a gyerekekkel 

dolgozni tudjunk, őket pozitív élményhez, tudáshoz juttassuk. Saját készítésű mesekönyvek 

egyszerű illusztrációval, rövid, korosztálynak megfelelő történetekkel sokkal inkább fejleszt, 

mint a tankönyvek hosszú, olykor unalmas, nehezen olvasható és értelmezhető szövegei, 

meséi, történetei. Minden csoport készített ilyen mesekönyvet és prezentáltuk azokat 

egymásnak. A kurzuson való részvétel, a város kultúrájának, múltjának megismerése és 

felfedezése fantasztikus és egy életre szóló élmény volt, mindenképpen nyelvi gazdagodással 

tértem haza, a kint töltött két hét mélyen meghatározza látásmódomat, gondolkodásmódomat 

a pedagógiai munka fejleszthetőségéről, a gyerekek tudásvágyának felkeltéséről, pozitív 

irányba történő tereléséről. 

 

3. Utómunka 

A képzésen szerzett tapasztalataimat, a megszerzett új ismeretekről, eredményekről 

különböző fórumokon számolok be, pl. iskolánk alsós munkaközössége, a nevelőtestület előtt 

értekezleteken, szakmai beszámolót, élménybeszámolót készítek a helyi újságba, iskolánk 

honlapjára is. Városunk lakói a helyi televízión keresztül is értesülhetnek az Erasmus + csapat 

2018-as évi mobilitásairól. A közösségi hálón, a Facebookon keresztül is megjelentettem 

képeket, a képzés programjairól rövid betekintést nyerhettek az érdeklődők. 

A tanulmányút megfelelt az elvárásaimnak. Sokkal többet kaptam a kint eltöltött két hét 

alatt, mint ahogy azt előtte gondoltam. Sok baráti kapcsolat született más országokban élő és 

dolgozó pedagógus kollégákkal, sőt még a trainerek közül is néhányukkal kapcsolatban 

vagyok, így bármi, az oktatással kapcsolatos kérdésekben, vagy csak egyszerűen egy rövid 

beszélgetés erejéig, de kereshetjük egymást, számíthatunk egymás segítségére. 

 

4. Javaslatok 

Köszönet a lehetőségért az Erasmusnak, a projekt megvalósulásáért Szűcsné Martin Erika 

projekt koordinátornak és iskolánk vezetőségének azért, hogy támogattak a tanulmányút és a 

projekt részvételében. 

 

 

 


