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1. A tanulmányút általános értékelése 

Ebben a pályázatban harmadik 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 olyan tanfolyamot választottam, ahol a 21. század 

kihívásaira keressük a válaszokat. Mivel az elmúlt években egyre aktívabban vettem részt 

országos projektekben szakmai fejlesztőként a pályaorientáció területén, fontos volt 

számomra, hogy ezen a területen képezzem magam.  

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.  

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. A témába 

vágó magyar és angol nyelvű szakirodalmat is tanulmányoztam. 

Áttekintettem Horvátország, különösen Split környékének és Dalmáciának a történelmi 

múltját, kulturális értékeit, hagyományait. Kiemelt figyelmet fordítottam a magyar 

vonatkozásokra, mivel a hazánk és a választott ország történelme több ponton 

összefonódott.  

Megterveztem, hogy a kinti tartózkodásom alatt melyik nevezetességeket tekintem meg, 

tájékozódtam a helyi utazási lehetőségekről. 

Csatlakoztam a képző által létrehozott Facebook- csoporthoz, megismerkedtem a tanfolyam 

résztvevőivel. Néhányukkal már előzetesen felvettem a kapcsolatot. 

A tanfolyamon az előzetes tematikának megfelelően a csoporttársaimmal és az oktatóval 

közösen mélyedtünk el a pályaorientáció témájában.  



A választott kurzus mély betekintést nyújtott az Európai Unió országainak oktatási 

rendszereibe és pályaorientációs munkájukba, ez számomra mindenképp hasznos volt, mert 

szakmai fejlesztőként és szakértőként ezt az áttekintést hasznosítani tudom. Érdekes volt, 

hogy a tréner Magyarországról is készült beszámolóval, de az nem volt teljesen pontos, 

viszont azt pozitívumként értékelem, hogy nyitott volt az előadási anyagának korrekciójára. 

Az előadó teret adott a saját jó gyakorlatunk bemutatására, igyekezett bevonni a tanfolyami 

hallgatókat a tudásmegosztásba. Általánosságban azt tapasztaltam, hogy a mi gyakorlatunk 

a szomszédos országokéhoz hasonló, az új fejlesztésű eszközünk talán különlegesnek és 

kimagasló színvonalúnak is nevezhető. Más országokból érkezett pedagógusok nem tudtak 

beszámolni ennyire új és komplex rendszerről, mint amilyen a miénk.  A résztvevőktől 

megtudhattam, hogy az elmúlt időszakban milyen reformtörekvések voltak saját 

országaikban, illetve sikerült-e azokat megvalósítani, ezek tanulságait szintén tudom 

kamatoztatni saját munkámban.  A tudásmegosztás során holland, görög, horvát, román, 

spanyol, francia és portugál tapasztalatokba nyertem betekintést.  

Nagy várakozással voltam a szakértői játékkal kapcsolatban, mivel eddig is alkalmaztam a 

tanítási gyakorlatomban drámapedagógiai módszereket. Dorothy Heathcote 

drámapedagógia módszerének bemutatása azonban nem teljesen felelt meg az 

elvárásaimnak. Én úgy látom, hogy ez egy komplexebb módszer annál, hogy egy másik 

témában integrálva meg lehessen tanulni, és talán a tréner sem volt erre igazán felkészült.  

Bár részletesen bemutatta a szakértői játék módszerét, az alkalmazása során javasolt tanári 

szerepeket, a csoportmunka irányítása nem volt tökéletes, így a kívánt eredmény is 

elmaradt, csak nehézkesen állt össze a „produktum”, egy komplett utazási terv és ajánlat. 

Maga az ötlet jó lett volna, hiszen egy diákoknak szóló mobilitás megtervezése később 

hasznosítható lesz. Azt tervezem, hogy önképzés útján megpróbálom részletesebben is 

megismerni a módszert, hogy sikeres lehessen, amikor alkalmazom majd. Nagyon tetszett 

viszont az, hogy több jól felhasználható anyagot is átadott a tréner. Fejlesztői munkám során 

magam is készítettem szakmai anyagokat a pályaorientáció szaktárgyi órákba történő 

integrálási lehetőségeiről, és a tréner is adott át ezt támogató ötletlistát. 

Szintén erőssége volt a képzésnek, hogy az elméleti feldolgozást mindig gyakorlati feladat 

követte, így biztosította a tapasztalati tanulást. Elsajátítottam olyan módszereket, melyek 

segítségével a diákok tanulási motivációját fejleszteni tudom.  

A tanfolyamhoz kapcsolódó országismereti programok csak részben feleltek meg az 

előzetes igényeimnek. A képző 2 alkalommal szervezett tanulmányi kirándulást, ezek 

időfelhasználása nem volt hatékony. Fél-fél napos programot valósítottak meg, viszonylag 

kevés szakmai tartalommal és sok szabad idővel. Ezekről előzetesen nem küldtek 

tájékoztatást, így nem lehetett „rászervezni” az adott helyszínre. A saját magam által 

tervezett programok    eredményesebbek voltak, bár további költséggel jártak.  



A képző közreműködött a szállás biztosításában, ami azért volt hasznos, mert a csoport 90% 

-a így a campuson lakott, szinte az egész napot közösen töltöttük, sokat beszélgettünk. 

Sajnos azonban a szálláshelyen a pihenés nem volt biztosított éjszakánként, mivel 

sporttáborban lévő fiatalokkal kevertek minket, és az éjszakai hangos takarítás is többször 

előfordult. Mivel egy ilyen kurzus nagyfokú figyelmet igényel a résztvevőktől, erre jobban oda 

kellene figyelni a szervezőnek.  

Általános értékelésként a szervezést és az előzetes felkészülést is – a kisebb problémákkal 

együtt is - eredményesnek tartom. 

 

 

2. A program eredményei 

A képzés fókuszában az intézményi célokkal megegyezően a 21. századi kihívásoknak való 

megfelelés állt, azon belül is a pályaorientációs tevékenységünk megújítása. Mivel az elmúlt 

időszakban az oktatás különböző területein értek kihívások ebben a témában, így fontos 

eredménynek tekintem, hogy olyan tapasztalatokat szereztem más országok pályaorientációs 

gyakorlatáról, amelyek egy átfogó képet adnak nekem, viszonyítási alapként szolgálnak az ezen a 

téren végzett szakértői munkámban. Azt is fontos eredménynek tartom, hogy nemzetközi 

környezetben mutathattam be az új magyar fejlesztésű pályaorientációs módszert, amiből a 

résztvevők profitálhattak. A gyakorlati feladatok, csoportmunkák, jégtörő feladatok között több olyan 

is volt, amit eddig nem ismertem, ezeket a tanítási gyakorlatomba bevezetem, óralátogatások vagy 

minősítések utáni szakmai megbeszéléseken tudom majd ajánlani más pedagógusoknak is. 

Lehetőségem nyílt a mások által bemutatott jó gyakorlatok megismerésére, az azokról folyó 

szakmai megbeszélésekre. Egy holland kolléga részletesen bemutatta, hogy saját intézményében 

hogyan próbálják növelni a tanulók motiváltságát, ezáltal csökkentve a lemorzsolódást. 

Gyakorlatukban nekem az tetszett, hogy a megoldásokat mindig többszempontú megközelítéssel 

elemzik, majd ezt követően avatkoznak be a folyamatokba. Fő törekvésük, hogy megtalálják azt a 

pontot, körülményt, ami a diákot akadályozza, vagy elvezette őt a bekövetkezett állapotba, s ott 

hajtsanak végre változást. Ezt követően a változásokat nyomon követik, és akár többször is 

ismétlik a modellt. 

Mindenképpen hasznosnak ítélem, hogy a tematika részeként áttekintett elméleti háttér 

segítségével megújítottam az elméleti tudásom, átfogó tájékoztatást kaptam Európa országainak 

oktatási rendszereiről, pályaorientációs munkájukról. A képzés során alkalmazott csoportmunkák, 

viták segítettek abban, hogy nemzetközi környezetben szembesüljek a pályaorientáció 

nehézségeivel, kihívásaival. A résztvevőkkel nemcsak megfogalmaztuk a nehézségeket, hanem 

megoldásokat is kerestünk és javaslatokat is megfogalmaztunk.  

Érdekes volt számomra az a rész is, amikor új online teszteket mutatott be a tréner. Ez 

megerősítést adott, hogy más országokban is azt a szemléletet alkalmazzák, ami alapján mi is 



dolgozunk a hazai fejlesztések során.  

A mobilitás fontos eredményének tekintem az angol nyelvi fejlődésem. A mobilitás során tudtam 

fejleszteni az angol nyelvi kompetenciáim, képessé váltam más nemzetiségű pedagógusokkal 

szakmai beszélgetésekre, kapcsolatépítésre. Az órák közötti szünetekben alkalmam volt az angol 

nyelv használatára. A szabadidőben szervezett kulturális programokon angol nyelvű 

idegenvezetést biztosított a képző intézmény, ez szintén segítette a nyelvi fejlődésem.  

 Mivel a tanfolyam tevékenységközpontú volt, sokat dolgoztunk párban, csoportban, ennek 

köszönhetően az élő beszéd megértésében is sikerült előre lépnem, valamint egyre bátrabban 

mertem megszólalni, és néhány alkalommal már szakmai véleményem is ismertetni tudtam angol 

nyelven. Jelentős mennyiségű angol nyelvű szakmai anyagot kaptam, amit fordítottam és 

értelmeztem, ezzel képessé váltam a szakterületemhez kapcsolódó angol nyelvű anyagok 

tanulmányozására, 

A tanulmányút során más személyes kompetenciáim is fejlődtek, szervezési és tájékozódási 

készségem a mobilitás megszervezése és megvalósítása során, különös tekintettel a kinti 

tartózkodás és a szabadidő megszervezése során. 

 

 

3. Utómunka 

A tanulmányút tapasztalatait elsősorban saját tantestületemnek szeretném átadni, az elmúlt 

években már kialakult jó gyakorlatunk alapján erre már a tanév elején lehetőségem lesz. A 

munkaközösségi foglalkozások közül az osztályfőnöki szakmai közösségnek szeretném elméleti és 

gyakorlati szinten is átadni a tanultakat, mert így látom leggyorsabbnak és legbiztosabbnak, hogy 

az osztálytermi folyamatokba beépüljenek ezek.  

Az Oktatási Hivatal szakértői munkacsoportjának augusztusban online workshop keretében 

számolok be elsősorban a nemzetközi tapasztalatokról, új fejlesztésekről.   

A helyi társadalmi közösség szélesebb rétegével is megosztom a tanulmányút tapasztalatait 

iskolánk Facebook oldalán és a helyi újságban.  

A pedagógiai tapasztalatokon túl Split és Dalmácia bemutatását is tervezem, mert nagyon szép 

természeti adottságokkal rendelkezik, és számos történelmi helyszínt, nevezetességet is 

felkerestem. Szomszédos országról lévén szó, sokan utaznak erre a területre nyaralni, és 

szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy milyen fontos történelmi emlékeket tudnak itt 

megtekinteni. A tanulóknak ajánlani fogom Diokleciánusz császár palotájának megismerését, az itt 

készített fotókból összeállított anyaggal tervezem a motiválásuk.  

 Nagyon fontosnak tartom, hogy vezetőtársaimnak is átadjam a tapasztalataimat, különösen a 

tanulók motiválására vonatkozó holland jó gyakorlatot. De egy esetleges tantestületi tanulmányút 

szervezéséhez hasznos információkat is megosztom.  

A tanulmányúton szakmai kapcsolatot is sikerült kialakítanom, a csoporttársakkal elérhetőségeinket 



megosztottuk egymással, és megbeszéltük, hogy online formában fenntartjuk a kapcsolatunkat. A 

tanulmányút összességében előzetes várakozásaimnak megfelelően alakult, számos 

hasznosítható tapasztalatot szereztem. 

4. Javaslatok 

A küldő intézmény mindent megtett az eredményes mobilitás érdekében. A COVID – helyzet miatt 

módosította a szerződést, rugalmasan kezelte a változásokat. Az intézményi koordinátor többször 

tartott megbeszélést, tájékoztatót, hogy tisztában legyünk a projekt előrehaladásával. Az 

iskolavezetés a meghosszabbított idő alatt is folyamatosan biztosította számomra a nyelvi 

felkészítés lehetőségét.  

A fogadó intézmény honlapja sok információt tartalmazott a kurzusról, a tematikáról, a napi 

beosztásról, de közvetlenül a kiutazás előtt későn küldték meg a visszaigazolásokat, nem 

válaszoltak az e-mailben feltett kérdéseimre. Javaslom, hogy a jövőben erre fektessenek nagyobb 

hangsúlyt, mert megkönnyítené a mobilitásra való felkészülést, az utazás megszervezését.  

A nemzeti iroda részére javaslom, hogy támogassa az azonos intézményből egy helyszínre történő 

utazást. Most is azt tapasztaltam, hogy akár 5-6 fő is érkezett egy-egy országból, de leginkább 2-3 

fő közös utazása jellemző más országoknál. A következő ciklusban a járványhelyzet és az ún. „zöld 

utazások” miatt ezt még inkább indokoltnak tartom.  

 


