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1.A tanulmányút általános értékelése 
 
Az Erasmus+ pályázat keretén belül a nyáron lehetőségem nyílt egy egyhetes 

módszertani továbbképzésen részt venni a németországi Lindau szigetén 

elhelyezkedő Dialoge Nyelviskolában. 

A pályázat benyújtását megelőzően kiválasztottam a kurzust, amelyen részt 

szerettem volna venni. Az eredeti időpont egy évvel korábban lett volna, de a 

COVID-járvány miatt egy évvel később 2021. augusztusában tudtam elutazni. Miután 

biztossá vált utazásom végleges időpontja, beszereztem a vonatjegyeket oda-vissza. 

A nyelviskolával felvettem a kapcsolatot, jeleztem, hogy szívesen választanám a 

családnál való elhelyezést kinn tartózkodásom idejére. Ezután felvettem a 

szállásadóimmal a kapcsolatot. 

A projektvezető a kiutazás előtt is részletes tájékoztatást tartott a feladatainkról. Ezen 

kívül kinyomtattam, illetve telefonomra letöltöttem a nemzetközi COVID igazolványt. 

Elkészítettem Europass Mobilitási igazolványomat, amelyben a projektvezető 

(Csiszár Katalin) szintén a segítségemre volt. 

A COVID-járvány miatt az interneten szinte naponta kutattam a legfrissebb beutazási 

feltételeket mind Ausztria, mind Németország területére. 

Felkészültem az utazásra, interneten felkutattam a közelben lévő látnivalókat. 



A nyelviskola, illetve minden tanára nagyon készséges volt, támogatták és a program 

szakmai céljának megvalósítását. Nyelvi szintünknek megfelelő csoportba osztottak 

minket. A csoportunkban volt online résztvevő is, aki interneten keresztül 

kapcsolódott a tanításba. Az online és jelenléti oktatás egyidejű jelenléte a tanárok 

számára nagy megterhelést jelentett. Folyamatosan gondoskodniuk kellett a 

tananyag eljuttatásáról az online résztvevő számára is. Gyakran kellett nekik az 

esetlegesen fellépő technikai problémákat is korrigálni (hangszórók, kamerák 

folyamatos állítása). Mindenki nagyon profi módon kezelte ezeket a problémákat. 

2. A program eredményei 
 
Kutatások kimutatták, hogy a tanár beszéde a nyelvi órának kb 70 %-át teszi ki, míg 

a tanulóknál ez csak 30 %. Ez azt jelenti, hogy egy 15 fős csoportban egy tanuló 

átlagosan 1 percet beszél egy tanórán. Ez tulajdonképpen a frontális oktatási 

formának felel meg. A modern nyelvoktatás célja pedig az lenne, hogy minden 

tanulónak legyen lehetősége többször, illetve hosszabb ideig megszólalni az órán, 

mindezeket gátlások nélkül. Ezt a célt páros, illetve a csoportmunkák, párbeszédek 

alkalmazásával tudjuk elérni. A kurzus alatt több jól hasznosítható játékot ismertem 

meg, melyek a szókincs fejlesztését, nyelvtan megértését segítik. A játékok 

alkalmazása közben a tanulókat stresszmentes közegben ösztönözzük spontán 

megszólalásra, illetve vélemény alkotására az adott idegen nyelven. Egy idegen 

nyelv megtanulásánál pontosan az a cél, hogy ne féljen megszólalni, még ha 

esetlegesen nyelvtanilag nem is annyira korrekt a megfogalmazása.  

 

Jó gyakorlat: 

Néhány ilyen játékot szeretnék itt bemutatni. 

1. Történet mesélése: Szavakat írunk külön cetlikre. Kis csoportokban húznak a 

résztvevők egy-egy cetlit. Az első kezdi a történetet, amibe beépíti az ő 

szavát. A következőknek folytatni kell a történetet, amibe mindenki beépíti az 

saját szavát, elismételve mindig a történet elejét. Több kört játszhatunk. 

2. Zickzack-párbeszéd: Egy párbeszéd mondatait papírcsíkokra írjuk, lerakjuk a 

földre. A tanulók odaállnak egy-egy mondathoz, és elmondják a megszólalási 

sorrend betartásával. Több kört is játszhatunk. Közben a tanulók 



cserélgethetik a helyüket. Úgy is játszhatjuk, hogy néhány mondatot 

megfordítunk. A végén már szinte kívülről mondják. 

3. Hm-játék: A begyakorolni kívánt párbeszéd, vagy összefüggő szöveg a 

tanulók előtt van, a tanárnál is van egy. A játék lényege, hogy a tanár 

felolvassa mondatonként, de kihagy mindig egy szót, ehelyett azt mondja: hm. 

A tanulóknak meg kell ismételni az egész mondatot, de úgy, hogy a kihagyott 

szót is berakják a mondatba. A játék 3 körből áll. Az első körben a tanulók 

visszaolvassák a mondatot. A második körben elolvassák magukban a 

mondatot, de amikor felmondják, már a tanárra néznek. A harmadik körben 

már nem nézhetik a szöveget, kapásból kell mondani kívülről. 

4. Párbeszédlánc: Párbeszédet tudunk így begyakorolni. A tanulók körben ülnek, 

ketten a kör közepén. Az egyik elkezdi a párbeszédet, a másik folytatja. Ekkor 

az elsőt felváltja valaki a körből, majd a másodikat is felváltja valaki, és így 

folytatják. Ügyesebbekkel lehet spontán párbeszéddel is. A táblánál 

szituációkat gyűjtünk. 2 tanuló a kör közepén. Az egyik kiválaszt egy 

szituációt, és elkezdi a párbeszédet. A másik reagál rá. Utána mindig 

váltogatják egymást a körből.  

 

A délelőtti órák folyamán interkulturális közegben sokat dolgoztunk párokban, illetve 

csoportokban cseh és lengyel tanár kollégákkal együtt. Nyelvi ismereteink 

felfrissítésével párhuzamosan számos módszertani gyakorlatot figyelhettünk. 

Fejlődött hallgatási, illetve beszéd-, és íráskészségünk, ezzel együtt természetesen 

bővült a szókincsünk is. 

A délutáni foglalkozások kitértek a korszerű nyelvtanítás alapvető stratégiáira és 

modern technikáira, és hogy hogyan lehet őket az osztályteremben használni. 

Betekintést nyerhettünk a német nyelvtanítás jelenlegi gyakorlatába. Ezen kívül 

tapasztalatokat cseréltünk cseh és lengyel kollégáinkkal az adott országokban folyó 

nyelvoktatásról. A délutáni szabadidős programok alkalmával megtekintettük Lindau 

városát, mely ott tartózkodásunk alatt helyett adott egy kertkiállításnak. Kirándulást 

tettünk Meersburgba, Unteruhldingenbe. Helyi ételspecialitásokat is megkóstoltunk. 

 



Tanításom során nagyon fontosnak tartom az innovációt, folyamatos megújulást. 

Gyakran veszek részt továbbképzéseken országon belül is. Azonban óriási 

lehetőséget rejt magában, ha lehetőségünk van a célnyelvi országban részt venni 

egy tanulmányúton. A továbbképzés során sokat fejlődött szakmai kompetenciám, 

mivel új módszereket, tanulászervezési eljárásokat ismerhettem meg. Idegen nyelvi 

környezetben fejlődött nyelvtudásom és szókincsem, kifejezőkészségem. Kulturális 

kompetenciám is fejlődött, hiszen a csoportban több ország nyelvtanárai is 

képviseltették magukat, így sokat tudtunk meg egymás kultúrájáról is. 

Szervezőkészségem is fejlődött az utazás előkészítése és lebonyolítása során.  

3. Utómunka 
 
Szakmai tanulmányutunkról természetesen több fórumon is beszámolót tartottunk.  

A továbbképzésről hazatérve először a vezetőségnek számoltam be a programról. 

Az augusztusi nevelőtestületi értekezleten pedig fényképes bemutatót tartottam a 

nevelőtestület számára, amit az iskola honlapjára is feltöltöttem. Fényképes 

beszámolómat a Facebookon létrehozott Erasmus csoportban (Erasmus KLEÁI) is 

közzé tettem.   

Iskolánk idegen nyelvi munkaközösségének tagjaként ízelítőt adok nyelvtanár 

kollégáimnak a programon hallottakról. A kurzusról cikket írtam a helyi újságban, a 

Vadkerti Újságban. A tanítványaim az óráimon alkalmazott játékok, 

tanulásszervezési eljárások kipróbálásán keresztül kapnak ízelítőt az elsajátított 

módszerekről. A szülők pedig nyílt napok alkalmával tekinthetik meg ezeket az új 

módszereket. 

 

4. Javaslatok 
 
A továbbképzést nagyon hasznosnak ítélem meg. Nagyon jó, hogy a magyarországi 

nyelvtanároknak lehetőségük nyílik célnyevi országban továbbképzéseken részt 

venni, az ott látottakat és hallottakat beépíteni saját tanítási folyamatukba. Illetve 

ilyenkor az is nagyon hasznos, ha más országokból érkező nyelvtanárokkal meg 

tudjuk osztani tapasztalatainkat, ki tudjuk cserélni gondolatainkat. 

Egy kritikusabb megjegyzésem van: az adminisztrációs munkákat, illetve a 

beszámolók mennyiségét soknak ítélem meg. 

 


