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Készítette: Dudásné Kovács Erika 

Az Erasmus+ pályázat keretében, az ETI Malta szervezésében két hetes, Technology 

enhanced learning című továbbképzésen vettem részt 2019 augusztusában, Máltán. 

Idén 5. alkalommal nyílt lehetőségem idegen nyelvi környezetben angol nyelvi tudásomat és 

módszertani ismereteimet bővíteni, emellett a kurzus által biztosított program anyagát 

elsajátítani.  

A tanulmányút értékelése, a program eredményei 

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

kaptam a projektvezetőtől 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.  

Medveczki János a kurzussal kapcsolatos előkészületeket, felkészülést koordinálta, kísérte 

figyelemmel a megvalósulást. A továbbképzés/tanulmányút kivitelezése, a szerződéskötések, 

a külföldi fogadóiskolával történő egyeztetésben, ill. a jelentkezés véglegesítésében segített, 

de kamatoztatni tudtam az iskolán kívüli kapcsolattartásban szerzett tapasztalataimat, 

jártasságomat. Segítségemre volt még Szűcsné Martin Erika angol szakos kolléganőm is. 

Az ETI Malta foglalkozásain 9:00 – 14:30 óra között vettem részt. A kurzusvezető nagyon jól 

felkészült, naprakész, gyakorlatközpontú, segítőkész, rugalmas volt.  

A mindennapi munkámban fontosnak tartom az innovációt. A „Technology enhanced 

learning” kurzus lehetőséget nyújtott abban, hogy az általam eddig használt IKT eszközök, 

programok mellett újabbakkal ismerkedjek meg, bővítve digitális ismereteimet, népszerűsítve 

a természettudományos tantárgyakat a lehető legkreatívabban, legélményszerűbben. Egy-egy 



témában többféle online programot, applikációt használtunk, megismerkedtünk a web, blog 

(https://kovacsera71.wixsite.com/mysite), video és hanganyagok készítésével, 

szerkesztésével. Interaktív és gyakorlati tevékenységeken keresztül szereztem meg az elméleti 

tudást, bővült módszertani ismeretem, gyakorlatom, interaktív tábla alkalmazásával és 

használatával kapcsolatos tudásom. Új ötleteket szereztem a tanulók aktív részvételére, 

hatékonyságára, a tanulás támogatására a tanórai és akár a tanórán kívüli tevékenységeknél is. 

A foglalkozásokon cseh, szlovák, lengyel, osztrák, magyar, olasz 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: a projektfeladatoknál 

elengedhetetlen volt a célnyelven zajló kommunikáció; fontos, mert sok szakmai és 

módszertani anyag csak angol nyelven érhető el; lehetőséget teremt jövőbeli kapcsolatok 

kialakítására. 

Hétköznapokon délután és hétvégén az ETI Malta és saját szervezésű programokon vettem 

részt:  

 Málta nevezetességeinek megtekintése, városnézések angol nyelvű idegenvezetéssel: 

Valletta, Mdina, Rabat, Hagar Qim – újkőkorszaki, megalizikus templomegyüttes, 

Gozo, Blue Grotto, Azúr Ablak maradványai, Cirkewwa, Bugibba, Marsaxlokk, 

Birzebugga, Popeye Village, 

 hajókirándulások: így juthattam el Szicíliába és a felejthetetlen élményt nyújtó Etnára, 

 megismerkedtem a Málta kultúrájával, történelmével, természeti környezetével, 

gasztronómiájával,  

 természetesen kihagyhatatlan volt a tengerpart nyújtotta felejthetetlen élmény. 

Elsődleges célom, a kurzus anyagának elsajátítása, az élménypedagógiai és módszertani 

ismereteim bővítése, új kapcsolatok kialakítása valamint a nyelvtudásom, a kommunikációs 

készségem továbbfejlesztése és elmélyítése, tökéletesen megvalósult. 

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 (online programok, alkalmazások). 

https://kovacsera71.wixsite.com/mysite


Munkaközösség vezetőként a munkaközösségen belül és a munkaközösségek közötti 

kapcsolattartás, nevelőtestületi értekezletek során tudok beszámolni a hallottakról, 

lehetőségekről, gyakorlatban tapasztaltakról, a módszertani ismeretek bővítéséről, új 

kapcsolatokról, más országok oktatási rendszeréről, kultúrájáról. Az érdeklődők számára a 

gyakorlatban is bemutatom a kurzuson tanultakat. 

Rövidebb „élménybeszámoló” a helyi újságban és az iskola közösségi oldalán, szakmai 

beszámolónk az iskola honlapján bárki számára elérhető. 

4. Javaslatok 

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

ismereteimet, mélyítette el megszerzett tudásomat és tett határozottabbá, magabiztosabbá 

idegen nyelvi környezetben. Lehetőség szerint szívesen vennék részt hasonló kurzusokon.  


