
 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Barócsiné Dr. Kirilova Sztefka Colova  

Beosztás angol tanár  

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium  1192 Budapest Gutenberg krt. 6.  

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 
 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

Teacher Refresher Course – Creative Methodology for Langauge Teachers 

Fogadó intézmény neve Cork English College 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Írország 



 

Munkanyelv angol 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

Mobilitás időpontja: 02/08/2021 13/08/2021 14 nap 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

 

Módszertani, nyelvi és szakmai fejlődés 

 

Országismeret 

 

Nemzetközi együttműködés, kapcsolatteremtés 

A mobilitási program nagyon jól sikerült, az 
elvárt tanulási eredmények teljesültek. 
Anyanyelvi környezetben tudtam fejleszteni 
tudásomat az ír kultúráról. Fontos volt 
számomra, hogy megismerjek autentikus 
anyagokat a mai ír életről.  
 
A kurzust a Cork English College szervezte, 

amely akkreditált, európai szinten elismert 

intézmény. A vírushelyzet során speciális 

kormányrendeletek meghatározták a 

nyelviskola működését. A kurzus a megfelelő 

óvintézkedések betartása mellett zajlott. 

 
A programnak 3 fókusza volt: 

 

 Témák megbeszélése 

A megpályázott tanfolyamon azért vettem 

részt, mivel az Egész Életen át tartó tanulás 

számomra rendkívül fontos. A kurzust 

fontosnak tartottam annak érdekében, hogy 

minél magasabb színvonalú képzést tudjak 

nyújtani diákjaim számára. 

 

Reményeim szerint ők fognak a legtöbbet 

profitálni tanulmányaimból, 

tapasztalataimból, mivel az újként megtanult 

módszereket, az elsajátított eszközöket és 

ötleteket szeretném alkalmazni azért, hogy 

óráimat színesebbé tegyem. 

 

Ami még fontosabb, tervezem, hogy a 

kollégáim számára összefoglalom a kurzuson 

tanult új ismereteket, és pozitív 



 

Az első fókusz a témák megbeszélése volt. A 

témakörök érintették Írország helyzetét az 

Európai Unióban. Ezen kívül az ír identitás, a 

politika és a média is terítekre került. A 

megbeszélések során az ír oktatási rendszert 

is megismertük. 

Nagyon sok módszertani témával, többek 

között óratervezéssel, óraelemzéssel a tanár-

tanuló szemszögéből , valamint anyagok 

felhasználásával, illetve azoknak 

adaptálásával foglalkoztunk. 

 

 Nyelvi fejlesztés 
A nyelvi fejlesztésre is sor került. Tanultunk 
az írott és a beszélt nyelv közötti 
különbségekről, ír szlengről, az írás 
folyamatáról, tipikus tanulói hibákről és 
azoknak javításáról. 
 

 Cork felfedezése 
Alkalmunk nyílt megismerni a történelmi 
várost, annak építészeti és kulturális 
nevezetességeit szakszerű kísérettel. 
Szeretném külön kiemelni a Cork Egyetemet, 
amelyet sikerült megnéznünk. Eljuttotunk a 
Fitzgerald’s Park & Museumba is, ott nyomon 

tapasztalataimmal szeretném őket bíztatni a 

hasonló ösztöndíjak megpályázására a 

jövőben. 

 



 

követhettük a város múltját és fejlődést. 
Meglátogattuk a Butter Muzeumot, ahol 
tudomást szereztük a vajkészítésről, 
vajkereskedelemről és a termék modern 
sikeréről. Nagyon érdekes, tanulságos és 
emlékezetes volt hallani a kereskedelmi és 
társadalmi életről Írországban. 
 

A kurzuson lehetőségem volt egy órát tartani 

a csoportnak. Nagyon hasznos volt 

számomra, hogy az órát autentikus 

anyagokból terveztem. Az órát „Jelentkezés 

és tanulás a corki egyetemen” témában 

építettem fel. Úgy érzem, hogy sokat 

tanultam belőle. A tanóra módszertanilag 

szakszerű, feladatait tekintve sokszínű óra 

volt, melyet a kollégáim pozitív visszajelzései 

is igazoltak.  

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

A pályazatnak az eredeti, illetve az előző kurzus Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban lett volna. Annak érdekében, hogy megismerjem 

a legfontosabb, területtel kapcsolatos kérdéseket, az angol kultúrával kapcsolatban szakirodalmat tanulmányoztam. Azonban a vírushelyzet és 

az utazási korlátozások miatt a továbbképző kurzust nem szervezték. 

 

Az új kurzusra nagyon rövid idővel rendelkeztem felkészülés tekintetében. Az öt napos felkészülés során elolvastam és atnéztem anyagokat, 
amelyeket egy előző kurzuson Írországban kaptam, az ír kultúráról így könnyebben sikerült képet alkotnom. 

Dátum: 2021. 09. 14.                                                                                                         Barócsiné Dr. Kirilova Sztefka Colova  
 résztvevő aláírása 
  



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név dr. Pál Katalin 

Beosztás magyar nyelv és irodalom, német mint idegen nyelv középiskolai tanár (Erasmus+ ösztöndíjas) 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

 

 szakmai továbbképzés 

 nyelvtanfolyam 

Továbbképzés címe 

 

EPG3.3 – Language & Methodology in Practice for Teachers of German as a Foreign Language  

(Diversified Classroom Activities (Sprache und Methodik für Lehrkräfte dr Sprachstufe C1))  

(Nyelvi és módszertani gyakorlatok a németet mint idegen nyelvet tanító tanároknak) 

Fogadó intézmény neve Dialoge - Bodensee Sprachschule GmbH 

Fogadó intézmény típusa 

 

 oktatási intézmény (nyelviskola) 

Fogadó ország Németország 

Munkanyelv német 



 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

5 nap 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, konkrét, 

világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a 

mobilitás után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a 

kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

A továbbképzéssel kapcsolatban arra számítottam, 

hogy egyrészt a képzés német nyelvi készségek 

fejlesztő szakaszában fejlődik a német nyelvi 

kompetenciám, vagyis a beszédkészségem, fejlődnek 

a kommunikációs készségeim, az olvasás és hallás 

utáni szövegértési készségeim. Arra számítottam, 

hogy megértek néhány bonyolult, C1 és C2 nyelvi 

szintű nyelvtudást feltételező nyelvtani jelenséget, 

és megtanulom ezek helyes használatát. Azt 

reméltem, hogy fejlődik a kreatív íráskészségem, 

valamint, mivel német nyelvi környezetben leszek, 

és anyanyelvi beszélőktől tanulok, ezért a mai, élő 

(korszerű), a hétköznapi beszédhelyzetekben 

valóban használt szófordulatokkal, kifejezésekkel 

gazdagodik a szókincsem. Összeségében tehát azt 

reméltem, hogy a C1 nyelvi szintű német 

nyelvtudásom tovább fejlődik a C2 nyelvi szinten 

beszélő tanárok hatására. Másrészt azt reméltem, 

hogy a német mint idegen nyelv tanításhoz kapok új 

módszereket, megismerhetek másfajta, általam még 

A képzés egyik felében egy, német anyanyelvű 

tanárok által tartott, 20 órás C1-es szintű 

német mint idegen nyelv nyelvtanfolyamon 

vettem részt a többi Erasmus+ ösztöndíjas 

tanárral együtt, tanulói szerepben. A 

tanfolyamon egyéni, páros, kiscsoportos 

munkaformában és a megbeszéléseken, 

vitákon is együtt tanultunk a nyelvtanfolyam 

többi, tinédzser és fiatalfelnőtt korú 

résztvevőjével. Ennek köszönhetően 

közvetlenül is  beleláthattunk a középiskolás 

korcsoport feladatmegoldó stratégiáiba, 

eszköztárába, megismerkedhettünk azzal, 

hogy mi mindent tudnak a világról, és ezért mi 

az, amiről szeretnének és tudnak is beszélni a 

németórán, mi mindenre használják és 

szeretnék használni a német nyelvet; hogy mi 

motiválja őket a nyelvtanulásban, mi a 

feladatok megoldásában; milyen típusú 

Kezdő nyelvi csoportokban több, a tanfolyamon 

tanult játékot is használni tudok arra, hogy a 

kialakuljon a tanulókban az egymás és a tanár 

iránti bizalom, és megszabaduljanak a német 

nyelvvel kapcsolatos gátlásaiktól.  

Több olyan játékot is tanultam, ami mozgással 

egybekötve tanít meg szavakat és kifejezéseket a 

tanulóknak. Ezek egy részét használni tudom a 

tanórák ráhangolódás fázisában vagy más, a 

tanulók figyelmét helyreállító, vagy a korábban 

tanultakat megismétlő fázisában is.  

Általában véve a tanórák tervezésekor fogom 

használni azokat a tapasztalatokat, amelyekre a 

tanár-tanuló perspektívaváltásnak köszönhetően 

tettem szert: tudatosabban fogok úgy készülni a 

tanórákra, hogy mindeközben szem előtt tartom 

a tanulók egyéni érdeklődését, a nyelvi 



 

nem használt tanári szerepeket, valamint új, 

modern, a tanítást segítő offline és online 

eszközöket. Továbbá, mivel a nyelvórákon én is 

tanuló leszek, ezért ebből a ritkán megélt 

nézőpontból (perspektívaváltás) figyelhetem meg 

önmagam és a tanár tanórai személyét, ami segít 

majd abban, hogy felismerjem, milyen stratégiák, 

eszközök, munkaformák milyen keretekkel és 

tartalmakkal működnek a tanórákon, és melyek 

azok, amelyek nem vagy kevésbé hatékonyak. Az a 

cél lebegett előttem, hogy olyan német 

nyelvtanárként érkezem haza, aki még 

magabiztosabb német nyelvhasználó, mint volt; 

olyan tanárként, aki új és modern módszertani 

ismeretekkel gazdagodva, a tanulók személyes 

igényeire és saját készségeire reflektálva tervezi, 

szervezi és tartja a tanóráit.   

 

feladatokat oldanak meg könnyedén, 

melyeket nehezen, stb.. A tanár-tanuló 

nézőpontváltás a középiskolai korosztály 

eddig kevésbé figyelembe vett jellemzőire is 

felhívta a figyelmünket (érzékenyítés). Mivel a 

nyelviskola nemzetközi volt, ezért a tanórák 

minden része multikulturális szemléletű volt 

függetlenül a használt tankönyvcsalád 

tananyagától. Naponta, több órán keresztül 

gyakorolhattuk, használhattuk a német 

nyelvet anyanyelvi beszélő támogató 

jelenléte mellett. A tanár a kiosztmányok és 

a tankönyv/munkafüzet (Mittelpunkt neu C1 

– Magyarországon nem forgalmazott 

tankönyvcsalád) segítségével több olyan 

szóval, kifejezéssel és nyelvtani jelenséggel is 

megismertetett, amelyet eddig nem ismertem 

vagy nem használtam. A tanfolyam végén 

vizsgához hasonló beszélgetésre került sor az 

egyik tanárral. A rendszeres nyelvi 

gyakorlatok segítettek abban, hogy 

magabiztosabban és még körültekintőbben 

használjam a német nyelvet a tanórákon. A 

módszertani foglalkozásokon a nyelviskola 

egyik drámapedagógiai és élménypedagógia 

projektjét ismerhettem meg, valamint 

néhány olyan feladatot próbálhattunk ki, 

amelyek a tanórákon mozgással egybekötve, 

játékosan tanítanak meg új szavakat, 

készségeit, a világról szerzett ismereteit és fizikai, 

pszichikai korlátait is.  

Gyakran fogom használni, mert nagyon 

hatásosnak tartom azt, amikor a páros és 

kiscsoportos feladatok megoldásakor a tanár a 

csoportokat csak szervezi, és/vagy a háttérből 

irányítja, szükség esetén támogatja.  

A páros és csoportos munkák során 

tudatosabban, a feladatot szem előtt tartva 

jelölöm majd ki a csoportokat, mert azt 

tapasztaltam, hogy a feladat sikere elsősorban a 

jól kialakított csoportokon múlott.  

Rendszeresen szeretném olyan IKT-eszközökkel 

színesíteni a tanórákat, amelyek segítenek a 

tanulók figyelmének fenntartásában, és a német 

nyelv iránti szeretetók kialakításában, 

megtartásában, valamint a tanulásban.  

Jelenleg is minden nyelvi csoportomban van 

legalább egy olyan tanuló, aki nem magyar 

anyanyelvű, és gyakori, hogy nem is európai 

országból származik, ezért különösen fontosnak 

tartom, hogy a németórákon multikulturális 

szemlélettel forduljak a tanulókhoz.  



 

kifejezéseket, utasításokat, illetve segítenek 

abban, hogy a tanulók legyőzzék az idegen 

nyelvvel kapcsolatos gátlásaikat. A második 

módszertani képzésen az online oktatásban 

szerzett tapasztalatainkat, tudásunkat 

osztottuk meg egymással a többi ország 

Erasmus+ tanáraival, ajánlásokat kaptunk, 

hogy milyen IKT eszközöket és filmeket 

tudunk bevinni a tanórákra, hogyan tudjuk 

még interaktívabbá tenni a tanórákat. 

Praktikus tanácsokkal láttak el minket, hogy 

milyen technikai eszközökkel kell előkészíteni 

az online és a hibrid órákat, hogy azok 

valóban hatékonyan működhessenek. A 

képzéseken pendrive-on és fénymásolatban 

is számos offline és online drámapedagógia 

és élménypedagógiai játék leírását, tanári 

segédletét kaptuk meg, amelyek közül 

néhányat közösen is megbeszéltünk, 

kipróbáltunk. 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

A továbbképzés szakmai része hétfőtől péntekig tartott. Minden nap 9.00-12.30 között német nyelvórákon vettünk részt egy 8-12 fős csoportban. A 

nyelvtanfolyam C1-es nyelvi szintre készítette fel a résztvevőket. A csoport multikulturális volt, és a korosztály is vegyes (tinédzserek, fiatal felnőttek és 

német mint idegen nyelv tanárok). Hétfőn, szerdán és pénteken 13.30-15.25 között önállóan kellett készülni a foglalkozásokra. Kedden és csütörtökön 

13.30 – 15.25 módszertani foglalkozásokon beszámolókat hallhattunk némettanároktól, majd pedig ezek megvalósíthatóságát, előnyeit, hátrányait 

vitattuk meg a saját iskolai környezetünket és körülményeinket szem előtt tartva az Erasmus+ képzésen résztvevő többi tanárral. Az első módszertani 

alkalmon a nyelviskola drámapedagógiai és élménypedagógia projektjét ismertük meg, valamint több olyan játékot, amely a beszédre és a hallásra 

fókuszált, a második alkalmon a modern IKT-eszközökkel foglalkoztunk, valamint az online oktatásban szerzett tapasztalatainkat és tudásunkat osztottuk 

meg egymással, illetve az online tanítás technikai feltételeit biztosító SOS-készlettel ismerkedtünk meg. Szombaton közös kiránduláson vettünk részt, 

amikor is a csoporttal a Rajna-vízeséshez utaztunk.  

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 

Az Erasmus-koordinátorunk által készített segédletet követve terveztem és szerveztem meg az utazást, szereztem meg és töltöttem ki a szükséges 

dokumentumokat, leveleztem ezekkel kapcsolatban az illetékes külföldi és itthoni illetékesekkel magyar és német nyelven. Felmérve a támogatás összege 

által kínált lehetőségeket és a pándémia rendkívüli szabályait elektronikusan levelezve foglaltam le a szálláshelyeket, online vásároltam meg a 

buszjegyeket, és igényeltem a célországban is kedvezményesen használható bankkártyát. Az előkészületek során rendszeresen kértem tanácsot és 

segítséget az Erasmus-koordinátortól és olyan kollégáimtól, akik voltak már Erasmus+ továbbképzésen. Német nyelvű könyveket olvastam, hogy ezzel is 

előkészüljek a tanfolyamra, és nyelvtani gyakorló feladatokat oldottam meg.  

Dátum: 2021.09. 07.  _______________________  
 résztvevő aláírása 
  



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Faragó Orsolya 

Beosztás középiskolai tanár 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

 nyelvtanfolyam 
 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

Fluency and English Language Development for Educational 

Fogadó intézmény neve Executive Training Institute ESE Building 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

 oktatási intézmény 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Malta 

Munkanyelv angol 



 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

10 nap 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

 

- A kéthetes angol nyelvtanfolyam 
elsődleges célja az volt, hogy a 
folyékony beszédet és az angol 
nyelvtudás fejlesztését segítse. 

- A meglévő nyelvtudás erősítése, 
fejlesztése, aktivizálása kiemelt 
célként jelent meg. 

- Az intenzív tanfolyam elsősorban a 
kommunikációs képességek 
fejlesztését tűzte ki célul, de egy 
olyan nyelvtudás megszerzésére is 
irányult, mely a későbbiekben segíti 
az angol nyelvű digitális kultúrában 
való tájékozódást. 

- A megszerzett tudás segítséget nyújt 
a digitális módszertani anyagok 
használatában, beépíthető a 
mindennapi munkába, a diákokkal 
való kommunikációba. 

-  Több oktatási platform csak angol 
nyelven érhető el, ezért fontos egy 
alapszíntű, felhasználói nyelvtudás. 

-  Későbbiekben alternatív oktatási 
módszerek tanulmányozása, a 

- A csoportot vezető nyelvtanárokkal és 
a különböző országokból érkező 
résztvevőkkel a közös nyelv az angol 
volt, így a kommunikáció kizárólag 
ezen a nyelven folyt. Ez olyan 
lehetőséget teremtett, amelyben az 
idegen nyelvi kommunikációm 
jelentősen tudott fejlődni.  

- A tanfolyam lehetőséget adott egy 
alapos ismétlésre, és a passzív angol 
nyelvtudásom aktivizálására.  

- A napi 4 óra alatt változatos 
módszertannal folyt a tanulás, 
kipróbálhattam magam egyéni, páros 
és csoportos feladatokban.  

- A tanfolyamon kívül, a mindennapi 
életben is alkalmam nyílt kipróbálni, 
használni megszerzett tudásomat, 
angol nyelven intézni ügyeimet 
külföldi tartózkodásom alatt. 

- A tanfolyam sikeres elvégzése után, 
olyan motivációt kaptam, mely segít 
folytatni az angol nyelv tanulását. 

- A pályázatra egyéni nyelvtanulás 
céljából jelentkeztem, mert úgy 
éreztem, hogy napjainkban 
elengedhetetlen egy középszintű 
angol nyelvtudás, és hogy ennek 
segítségével szakmai látókörömet, 
digitális kompetenciámat is 
fejleszthetem.  

- Az online oktatás bevezetésével 
egyre több olyan digitális platformot 
használtam, melyeknél szükség volt 
nyelvtudásra. Ezek magabiztos 
kezeléséhez szükségem volt, és lesz 
egy biztosabb idegen nyelvi tudásra.   

- A nyelvtudás segíti angol nyelvű 
módszertani és szakmai anyagok 
megismerését, használatát.   

- Részt tudok venni az iskola diákjainak 
nyelvtanulási programjában, kisérő és 
segítő tanárként.  



 

hozzájuk kapcsolódó szakirodalom 
megismerése is cél. 

 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

A nyelvtanfolyam 40 órás képzést jelentett. Az órák minden nap 9-14.30-ig tartottak. A program A2+ szint elérését célozta meg. Az órák kisebb 

csoportokban folytak, 8-10 ember tanult együtt. Az oktatók változatos módszertannal tanítottak, a középpontban az angol nyelvű kommunikáció állt, de 

nyelvtani feladatok, gyakorlás is szerepelt a tananyagban. A kéthetes tanfolyamon lehetőség volt a nyelviskola által szervezett kirándulásokhoz 

csatlakozni, az országot jobban megismerni. A kirándulásokon angol nyelvű idegenvezetés volt.   

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

 

Az iskola és a tudásomnak megfelelő szint keresése. A programra való jelentkezés előtt passzív nyelvtudásomat próbáltam aktivizálni, gyakorlással, egyéni 

tanulással.  

Dátum:2021.12.15. 
 Faragó Orsolya 
 résztvevő aláírása 
 
 
 
 



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Farkas Zoltán 

Beosztás szaktanár 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

IKT az osztályteremben: Innovatív eszközök a diákok tanulásának, kreativitásának és együttműködésének 

elősegítésére 

Fogadó intézmény neve Europass Teacher Academy 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Spanyolország 

Munkanyelv Angol 



 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

5 nap 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

A mobilitási program tervezési szakaszában 

fontos célként tűztem ki, hogy az IKT 

készségeimet fejlesszem, amikkel érdekesebbé és 

sokszínűbbé tudom tenni a tanóráimat, vagy 

mindezeket kamatoztatni osztályfőnökként. A 

pandémiás időszak még jobban rámutatott, hogy 

szükség van az új IKT ismeretek elsajátítására és 

gyakorlatban alkalmazására. 

 

Hosszú távú, idealisztikus cél:  

A mai gyors technológia változások szükségessé 

teszik hosszú távon az IKT tanítási eszközök és 

módszerek elsajátítását, illetve folyamatos 

fejlesztését a tanítás-tanulási folyamatokban:  

a) 

 IKT készségek és eszközök 

beépítése a mindennapos tanítási folyamatokba. 

A tanfolyam alatt alig vártam, hogy mehessek az 

órákra, mert nem csak élvezetesek voltak, de 

főként a gyakorlati elsajátításon volt a hangsúly. 

Azt gondolom, hogy olyan IKT készségeket, és 

eszközöket sajátítottam el, amelyeket könnyen 

be lehet építeni, akár a személyes, vagy online 

mindennapos tanítás-tanulás folyamatokba is.  

A tanfolyam lehetőséget adott, hogy 

megismerjek több európai és amerikai IKT 

standardot, amelyekből a számomra használható, 

elérhető és megvalósítható eszközöket, 

csatornákat kiválasztottam és használom a 

módszereimben. 

A saját munkámban, azaz tanórákon, vagy 

kiránduláson akár osztályfőnöki órán is 

alkalmazom a különböző applikációkat és 

programokat (pl. térképes tájékozódó futás, de 

már kiránduláson is használtunk kvíz 

alkalmazásokat). Szintén a táborokban és annak 

szervezésében is nagy segítséget nyújt a 

technológia. A különböző tantestületi 

projektnapokon nagy sikere van az új 

eszközöknek, így nem csak én használhatom az 

újonnan megismert IKT eszközöket, hanem 

továbbadhatom kollégáimnak is, akik szelektálás 

után saját tanításukba beépíthetik a megfelelő 

eszközöket, módszereket. 



 

b) 

Személyes és szakmai készségek 

fejlesztése a tanításban. 

c)  

Megismerkedés az európai IKT 

standardokkal az oktatáson belül. 

Fontos  

a) személyesen, mert segít felismerni a 

jelenleg rendelkezésre álló IKT eszközök 

és csatornák használatát a tanításban és 

a módszertanban egyaránt. 

 

b) az intézménynek, mert még a legújabb 

IKT eszközök hiányában is megoldást 

nyújt a tanároknak, hogy feltalálják 

magukat a meglévő eszközök 

használatával.  

Szükséges 

a) a célcsoportnak (tanár, diák, szülő), mert 

könnyebben elérhető és színesebb 

kommunikációs csatornát jelent a tanítás-

tanulási folyamatban ebben az 

információorientált világban. Az 

információk is gyorsabban elérhetők, 



 

illetve érthetőbbek lesznek a 

célcsoportoknak. 

b) az intézményrendszernek, mert modern 

és minőségibb oktatást jelent. 

 

c) a társadalomnak, mert a célcsoport 

megtanulja helyesebben használni a 

kommunikációs eszközöket és 

csatornákat. 

 

 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

 

 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

1. nap - A tanfolyam bevezetése és a célok kitűzése 

A tanfolyam bevezetője 

A tanfolyam, az iskola és a külső heti tevékenységek bemutatása. 

Jégtörő tevékenységek drámajáték segítségével a bizalom és az együttesépítés érdekében. 

Célok kitűzése 

Az egyes résztvevők és az érintett csoportok igényeinek és céljainak meghatározása. 

A résztvevők iskoláinak bemutatása. 

 

2. nap - Együttműködési eszközök 

Virtuális tantermi környezet kialakítása  

Hogyan tudnak a diákok együttműködni egymás között  

Hogyan kommunikálhat a tanár a diákokkal és hogyan oszthatja meg velük az oktatási tartalmakat? 

 

3. nap - Vetélkedők használata 

Tanulás szórakoztató és hatékony eszközökkel, például kvízekkel  

Hogyan lehet a kvízeket beépíteni egy óravázlatba, és hogyan használhatók erős támogatásként a diákok számára 



 

Játékalapú tanulás: olyan játékokra épülő órák és tevékenységek felépítése, amelyekben a tanulók motiváltan és szórakoztatóan vesznek 

részt a tanulásban. 

 

4. nap - Videóleckék 

Programok videókhoz; hogyan készítsünk videóleckét, és hogyan valósítsuk meg az osztályteremben, vagy hogyan használjuk házi 

feladatként egy flippedet a leckében. 

 

5. nap - Inkluzivitás 

Egy-egy program minden tantárgyhoz és a speciális igényekhez: hogyan segítheti a technológia a befogadást és hogyan segítheti elő 

minden tanuló különböző típusú kreativitását.  

A legjobb webes források felfedezése az önálló tanuláshoz és a digitális tudatossághoz. 

 

6. nap - Tanfolyamzárás és kulturális tevékenységek 

Tanfolyamzárás 

A tanfolyam értékelése: a megszerzett kompetenciák összegzése, visszajelzés és megbeszélés; 

A tanfolyami részvételi igazolás átadása; 

Kulturális tevékenységek 

Kirándulás és egyéb külső kulturális tevékenységek 



 

 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 

Felveszi a kapcsolatot a továbbképző intézménnyel, megszervezi az utazását szállását és ellátását, felkészül a képzésen való részvételre 

(előzőleg interneten tájékozódik a célország oktatási rendszeréről, az alkalmazott oktatási módszerekről, a látnivalókról, tanulmányozza a 

megfelelő szakirodalmat). 

 

Dátum:2021.08.30.  _______________________  
 résztvevő aláírása 
 
 
 
 
  



 

 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Fencz György Sándorné 

Beosztás intézményvezető 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

Digital Storytelling (7-day course) 

Fogadó intézmény neve EUROPEAN EXCHANGE 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Portugália 



 

Munkanyelv német 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

7 nap+2 nap utazás 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

Megismerkedek a digitális sztorikészítés 

elméletével. Elsajátítom a digitális 

sztorikészítéshez szükséges eszközök és 

programok használatát. Készítek egy digitális 

sztorit. Fejlesztem kommunikációs és 

együttműködési készségeimet, ötleteket gyűjtök 

arra, hogyan lehet a modern eszközöket 

alkalmazni a tanításban annak érdekében, hogy a 

tanórák a gyerekek számára érdekesebbek és 

interaktívabbak legyenek. A képzőkkel és a 

tanfolyam többi résztvevőjével való kommunikáció 

segítségével idegen nyelvi kompetenciáimat 

fejlesztem. 

A tanfolyam alatt megismerkedtem a spark.adobe 

programmal, és annak felhasználási 

lehetőségeivel. 

A tanfolyamvezető által németül feltöltött 

tananyagokat elolvastam. A német szövegeket jól 

megértettem, és azok segítségével el tudtam 

készíteni azt a négy digitális projektet, amit a 

tanfolyamvezető kért. Készítettem egy 

állóképekből álló fotósorozat-történetet 

(https://spark.adobe.com/video/T6gT2ov0RRrl3) 

A Comic program segítségével az általam készített 

képeket átalakítottam grafikus képre, majd 

készítettem egy plakátot a program segítségével. 

Összeállítottam két digitális filmtörténetet, 

amelyekhez hangfájlt is csatoltam. 

https://spark.adobe.com/video/wgzUjlnaTKoCs  

https://spark.adobe.com/video/IleYQfFWbvYg0 

A spark adobe programmal készíthető munkák 

színesíthetik az órákat. Látványosabbá, 

érdekesebbé, mozgalmasabbá tehetik a 

tananyagot. Így alkalmasak arra, hogy a gyerekek 

figyelmét felkeltsék és fenntartsák.  

Mivel a technika elsősorban az idegen nyelvet, a 

magyart és történelmet tanítók számára hasznos, 

tervezem, hogy nekik tartok bemutatót a 

programról.  

Lehetőséget látok abban is, hogy az iskoláról 

szóló ismertetőket, az értekezletekre készített 

anyagokat a ppt-k helyett a spark.adobe 

programmal készítsük el. 

Azzal, hogy a német nyelvi kompetenciám 

fejlődött, magabiztosabban tudok szót érteni 

majd a partneriskolából az ERASMUS 

programmal hozzánk érkező vendégekkel. 

Hasznos a nyelvtudásom azért is, mert vannak 

német nemzetiségi csoportjaink is. Így az ő 

https://spark.adobe.com/video/T6gT2ov0RRrl3
https://spark.adobe.com/video/wgzUjlnaTKoCs
https://spark.adobe.com/video/IleYQfFWbvYg0


 

 

Mivel minden más résztvevő német volt, 

folyamatosan németül beszéltem én is. Közben 

egy kis betekintést kaphattam a német 

iskolarendszerbe is, mert két különböző típusú 

iskolából volt a két-két résztvevő. 

német nyelvű rendezvényeiken és programjaikon 

is aktívabban részt tudok majd venni. 

 

  



 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

0. nap: utazás Lisszabonba  
1-7. nap: 

Miért dolgozzunk DS-sel az iskolában? 

21. századi képességek - DS az osztályteremben - különböző stratégiák 

Az Adobe SPARK bevezetése - a digitális tanulási napló bevezetése. 

Több DS létrehozása a tanfolyam során 

Esettanulmányok, videók 

Forgatókönyvírás, Storyboarding, szöveg, grafika, fényképezés, videózás 

Hang, webes publikációs eszközök 

CLOSAT és más történetmesélő játékok 

Audiovizuális szintek 

Fényképezés és videográfia; felbontás és kompozíció, grafika 

Hangfelvétel - narráció, interjúk, helyszínek és foley 

Jogdíjmentes zene és hang keresése, letöltése és használata 

Hangszerkesztés és keverés – Audacity;  digitális hangformátumok 

A tervezés, a felvétel, a szerkesztés és a hangfelvétel gyakorlati szempontjai. 

Kiadványok megjelentetése; Különböző kész digitális történet-sablonok/ötletek 



 

8. nap: hazautazás 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  
Felvettem a kapcsolatot a továbbképző intézménnyel és érdeklődtem a teendőimről, és a továbbképzés többi résztvevőjéről , 

megszerveztem az utazását szállását és ellátását. 

A továbbképzés szervezője által előzetesen elküldött elméleti tananyagot elolvastam, a továbbképzésen használt programokat a szervező 

kérésének megfelelően feltelepítettem a laptomomra. Az interneten tájékozódtam Portugália oktatási rendszeréről, az alkalmazott oktatási 

módszerekről, megszerveztem a városban való közlekedést, tájékozódtam a lisszaboni látnivalókról. 

Fel kellett újítanom német tudásomat annak érdekében, hogy jól megértsem az információkat, és kommunikálni tudjak a szervezővel és a csoportban 

résztvevő német kollégákkal. 

Kinyomtattam a szükséges dokumentumokat az utazáshoz, a részvételi igazolásokhoz.  

Dátum: Budapest 2021. november 10.  _______________________  
               Fencz György Sándorné 
  



 

 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Fodor Andrea 

Beosztás tanár 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

Digitális osztályterem: az IKT használata az oktatásban 

Fogadó intézmény neve Motivated Learning For Everyone 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Finnország 



 

Munkanyelv angol 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

10 nap 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

‐ új online oktatási eszközök megismerése, 

használatának elsajátítása az adaptív oktatás 

megvalósításához 
‐ új tanulásszervezési módszerek megismerése a tanulási 

folyamat egyénre szabásához illetve a tanulók 

motiválásához 
‐ más országok oktatási rendszerének, jó gyakorlatainak 

megismerése 
‐ angol nyelvi készségek fejlődése 

‐ a tanfolyam során több oktatással kapcsolatos 

programot (pl. Padlet, Gimkit, Educandy, Plickers) is 

megismertem, és saját oktatási anyagokat készítettem 

a segítségükkel 
‐ módszertani fejlődésemhez hozzájárult a kurzus jó 

gyakorlatok pl. eTwinning lehetőségének megismerése 

révén 
‐ az angol nyelvi kompetenciáim fejlődtek a képzés során, 

mivel minden kommunikáció angolul zajlott, mind 

írásban, mind pedig szóban érezhetően 

gördülékenyebbi vált a mondanivalóm 

megfogalmazása angolul  

‐ a megismert módszereket igyekszem beépíteni a saját 

óráimba változatosabbá téve azokat 
‐ használatukat megmutatom a tantestület többi 

tagjának, partneriskolák tanárainak is 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

Hétfő 

Érkezés és regisztráció 

Ice-breaking találkozó 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

Bevezetés az IKT módszerek használatába az oktatásban (humán tantárgyak és társadalomtudományok) 

A digitális osztályteremben – innovációk és kihívások. Kulcsfontosságú szakkifejezések. 

Hogyan használjuk a Google-t az osztályteremben (Gmail, Drive) 

Csoportmunka: felhő alapú tárhelyek használata 

 

Kedd 

Vita és csoportmunka: e-learning, távoktatás és digitális környezetben való nyílt oktatás nemzeti stratégiái 

Blogok használata az osztályteremben 

Multimédiás eszközök: audio és videó 

Csoportmunka: oktatási célú blog készítése  

 

Szerda 

Szinkron és aszinkron online kommunikáció a tanítási folyamatban 

Számítógép- közvetítette kommunikáció és szociális média 

Online kvízek, tesztek és vizsgák 

Csoportmunka: kvízek és tesztek készítése a résztvevők tanított tantárgyához kapcsolódóan 

Csütörtök 

Online tanulási közösségek építése. Közösségi hálózatok fejlesztése tanuláshoz. 



 

Web 2.0 eszközök az online tanuláshoz – a Web 2.0 eszközök fogalma, az oktatásban használható különböző Web 2.0 eszközök 

Web 2.0 eszközök szükségszerűsége – hogyan segítik a Web 2.0 eszközök az osztály egyedi szükségleteinek kezelését 

 

Péntek 

Web 2.0 eszközök tantárgyak szerint – a tanított tantárgyhoz kapcsolódó Web 2.0 eszközök használata 

Digitális játékok és a tanulás. A játékok tipológiája. Játékok az új média kontextusában. E-játékok és idegen nyelvtanulás 

Online szójátékok. Komoly játékok és szimulációk a digitális osztályteremben 

Csoportmunka: e-játékok szerepének értékelése az oktatásban 

Vita: digitális vagy tradicionális osztályterem: választás kérdése? 

 

Szombat és vasárnap 

Kulturális programok és városnézés, mint a részt vevők interkulturális kompetenciáinak fejlesztésének fontos eszköze 

Visszajelzés, kurzus értékelés és disszeminációs fókusz 

 

 

 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 



 

‐ részt vettem az iskolai Erasmus+ munkacsoport megbeszélésein 
‐ felvettem a kapcsolatot a továbbképző intézménnyel, átutaltam a képzési díjat 
‐ tájékozódtam a célországba való beutazás feltételeiről, letöltöttem és kinyomtattam az Európai Uniós digitális oltási igazolványt 
‐ megszerveztem az utazást és a szállást, utazási biztosítást kötöttem 
‐ tájékozódtam Helsinki tömegközlekedéséről, letöltöttem a jegyvásárláshoz szükséges Hsl alkalmazást 
‐ útikönyvet szereztem be, tájékozódtam Helsinki látnivalóiról, múzeumairól, offline térképet töltöttem le 
‐ tájékozódtam Finnország oktatási rendszeréről 
‐ angol nyelvtanárral való beszélgetések során aktivizáltam nyelvtudásomat, átnéztem a releváns témakörök pl. utazás, oktatás szókincsét 

 

Dátum:  _______________________  
Budapest, 2021. 08. 16. 

 résztvevő aláírása 
 
  



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Gál Ferenc 

Beosztás Pedagógus - testnevelő 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

nyelvtanfolyam 

 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

English for educators: advance your career (level I) 

Fogadó intézmény neve ShipCon Limassol Ltd. 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

továbbképző intézmény 

Fogadó ország Olaszország 

Munkanyelv angol 



 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

2021.10.18.-22. 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

 Szókincs bővítése (mind elméletben, 
mind pedig a gyakorlatban is) 

 Nyelvtani ismereteim korrigálása, 
bővítése 

 Nagyobb önbizalom az angol nyelvű 
társalgásban 

 Nemzetközi kapcsolatok építése 

 Szakmai eszmecserék, trükkök, tippek a 
külföldi kollegáktól 

 Gördülékenyebb, fesztelenebb társalgási 
stílus 

 Érezhetően nagyobb önbizalom az angol 
nyelvű beszélgetések során 

 A szókincsem a tárgyalt területeken, 
témákban érezhetően fejlődött 
 

 Magabiztosabb kommunikáció angol 
nyelven 

 Határozott célkitűzések – nemzetközi 
kapcsolatok fellendítése, ápolása,  

 Nemzetközi versenyek, programok 
szervezése 
 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

Hétfő: 

 Bemutatkozás és kurzus áttekintés 

 Egyéni elvárások felmérése 

 A folyamat állomásainak ismertetése 

 Az angol nyelvről általában 

 Oktatási technikák ismertetése 

 Szókincs fejlesztés: az idegen nyelv elsajátításának fontossága és folyamata 
Kedd: 

 Nyelvtani bevezető 

 Mondattan 

 Beszédtechnika fejlesztése 

 Szókincs fejlesztés: egyéni oktatási stílusok 
Szerda: 

 Íráskészség fejlesztése: koherencia és kohézió 

 Hallás utáni szövegértés gyakorlása, fejlesztése 

 Szókincs fejlesztés: egyéni motiváció és elvárások az oktatásban 
Csütörtök: 

 Olvasási feladatok 

 Kiejtés gyakorlása 

 Szókincs fejlesztése: vitakultúra, kérdésfeltevés, önreflexió,  
Péntek: 

 Önbizalom növelése: meetingek, előadások, konferenciákon való előadáshoz 

 Testbeszéd 

 Értékelés, visszajelzés 

 Zárás 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 



 

 Lehetséges úti célok, képzési ajánlatok felkutatása, kiválasztása 

 Jelentkezés 

 Előzetes dokumentációk előkészítése, benyújtása  

 Szállásfoglalás és repülőjegyek 

 Felkészülés az utazásra a járványügyi előírásokat is figyelembe véve  

 Programokat, vezetett túrákat, lehetőségek felkutatása, ahol a gyakorlatban is alkalmazhatom újonnan szerzett tudásomat 

Dátum: 2021.12.12.  _______________________  
 résztvevő aláírása 
  



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Lantos Dóra 

Beosztás pedagógus 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc GImnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 

 nyelvtanfolyam 

 szakmai látogatás (job shadowing) 

 oktatási tevékenység 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 
Educational Coaching Tools (Coaching Eszközök az oktatásban) 

Fogadó intézmény neve iDevelope Teacher Training 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 
 oktatási intézmény 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Spanyolország 

Munkanyelv angol 



 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 
5 nap 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

kommunikációs készség, 

önismeret, 

vezetői készségek, 

idegen nyelvi kompetencia, 

motiváció 

Az idegennyelvi kompetencia, a 

problémamegoldó képesség és a kommunikációs 

készség fejlődése már a helyszínen töltött idő 

alatt is észrevehető volt. A képzésről az ott 

tanultak felhasználásával kapcsolatos 

motivációval tértem vissza. 

Szeretnék a kollégákkal is együttműködve 

segíteni a diákoknak abban, hogy az önismeret 

fejlesztésével hogyan segíthetik önmagukat a 

céljaik elérésében. 

Szintén fontosnak tartom a visszajelzési 

(Feedback) rendszer fejlesztését csoportszinten, 

a diákok és a tanárok között kölcsönösen. 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

1. nap – Bevezetés 

A coachinghoz kapcsolódó témák. A kommunikáció és a visszajelzés mint coaching eszközök, Mire és kire van hatása a coachingnak a munkahelyen? A 

coaching típusai. Hallgatás és kérdezés. Csoportos coaching. 

 

2. nap – Egó 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

Hogyan korlátozhatja az egó a coaching eszközök használatát? Különbségek a mentorálás, a terápia és a képzés között. Jó kapcsolatot kialakítása. Értő 

hallgatás. Befogadótól függő többféle értelmezési lehetőség. 

3. nap – Kommunikáció 

A kommunikáció a coaching eszközeként. Hatékony kommunikáció. Szándék és értelmezés. Hangnem és 

nonverbális kommunikáció. Tiszta kommunikáció, diplomáciai szókincs. 

4. nap – Visszajelzés 

Visszajelzési technikák. Nehéz beszélgetések. Kommunikációs akadályok és szokások. A jó visszajelzés 

5. nap – Összefoglalás 

A módszertan alkalmazása. Célkitűzés. Az eszköz, a használat és a gyakorlat teljeskörű bemutatása. 

Csoportos összefoglalás és gyakorlás. 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 

kapcsolatfelvétel a továbbképző intézménnyel, 

utazás, szállás és ellátás megszervezése, lefoglalása 

felkészül a képzése való részvételre, a témakör alapjainak megismerése 



 

Dátum: 2021. szeptember 10.  _______________________  
 résztvevő aláírása 
  



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Málits Petra Gabriella 

Beosztás tanár 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

Game-Based Learning and Gamification in the Classroom 

Fogadó intézmény neve Europass Teacher Academy 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Csehország 

Munkanyelv angol 



 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

6 nap 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

A kurzus résztvevői képesek lesznek 

megkülönböztetni játékok különböző típusait, 

fajtáit, be tudják azonosítani a játékkészítés 

módszereit és járásait, használni tudják a 

játékokat tanítási célokra, játék-alapú feladatokat 

tudnak létrehozni, amelyeket használnak tanítói 

tevékenységük során és népszerűsítenek 

játékokat az őket körülvevő közösségekben.  

Bevezető, ráhangolodó és lezáró játékok 

alkalmazása a mindennapi munkában.  

A bevett gyakorlatok népszerűsítése a kollégák 

körében. 

Olyan sablonok készítése, amelyek könnyen 

sokszorosíthatóak, és a kollégák rendelkezésére 

bocsáthatóak. 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

1. Nap: Bevezetés, célok-elvárások megfogalmazása 

2. Nap: Játéktervezés 

3. Nap: A játékok és az oktatás 

4. Nap: A játékok értékessége 

5. Nap: Videójátékok, számítógépes játékok 

6. Nap: Zárás, értékelés 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 

A mobilitás előtt az elméleti héttérrel foglalkoztam, így találkoztam Csíkszentmihályi Mihály „flow”-élményének a leírásával is, valamint kíváncsian 

figyeltem a közvetlen környezetemben a különböző típusú játékokhoz való hozzáállást. A videójátékok témájában széleskörű ismeretemet tovább 

bővítettem, ugyanígy tettem a társasjátékokkal is.  

Dátum: 2021. 12. 14.   _______________________  
 résztvevő aláírása 
  



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2021 
 

A résztvevő adatai 

Név Székely-Kékedy Kinga 

Beosztás Pedagógus 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

 

 szakmai továbbképzés 
 

Továbbképzés címe Pedagogical leadership and educational innovation (Finland-Finnish Education System) 

Fogadó intézmény neve EduFuture 
Kalliorinteentie 2B7, 33480 Ylöjärvi, Finland 
 Tel: +358 40 965 1169 
www.edufuture.eu 
 E-mail: arne.verhaegen@edufuture.eu 
 

 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

 

 továbbképző intézmény 

http://www.edufuture.eu/
mailto:arne.verhaegen@edufuture.eu


 

Fogadó ország Finnország 

Munkanyelv Angol nyelv 

Mobilitás időtartama 

(munkanapok száma) 

5 nap  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

 

Ez a projekt lehetőséget nyújt  újfajta 

pedagógiai módszerek elsajátítására az 

adaptivitás témakörében. A mobilitás fő 

célkitűzése a modern pedagógiai módszertan 

felépítése, iskolai projekt- programfejlesztő 

képességek tökéletesítése, a finn iskolamodell 

megismerése és a minőségi oktatás 

hangsúlyozása különböző elméleti és 

gyakorlati útmutatókkal, pedagógiai 

módszerekkel. 

 

A projekt elsősorban szakmai-módszertani 

előadásokból áll. A tanfolyam különböző 

országok oktatási rendszerének 

összehasonlítására fektet hangsúlyt, amellyel 

lehetőséget ad másfajta szemléletmódok 

A mobilitás során a következő 

kompetenciáim erősödtek: 

 

o Kulturális tudatosság és 

kifejezőkészség 

 

o Kreativitás és tervezési készség 

 

 

o Aktív és konstruktív tudáselsajátítás 

 

o Nemzetközi kapcsolatépítés 

 

 

o Pedagógus (idegen nyelv) szaktárgyi 

és módszertani tudástár bővítés 

 

Az újonnan megismert idegen nyelvi oktatási 

stratégiák és erre épülő programok az iskola 

oktató-nevelő munkájának 

presztízsépítésében valósulhat meg. Egyúttal 

a mobilitás során szerzett tapasztalatok a 

külföldi intézményekkel fenntartott szakmai 

projektekben, tanulmányutak szervezésében, 

kapcsolatépítésre használhatók fel 

eredményesen.   

 

A megszerzett ismeretek intézményi szinten 

alakíthatják a pedagógiai testvérkapcsolatokat 

más szakmai rendszereket alkalmazó 

intézményekkel. A módszertani 

bemutatóórák, előadássorozatok 

felhasználásával megnyíló kurzusok 

népszerűsíthetik a projekt hatékonyságát. 



 

megismerésére az idegen nyelv oktatása 

terén. 

 

A továbbképzéssel kapcsolatos elvárásom az 

előkészítő szakaszban: új idegen nyelvű 

tanítási technikák elsajátítása, differenciált 

egyén- és csoportfejlesztés alkalmazása, 

projektmenedzsment, digitális tanulási-

tanítási eszköztáram növelése és ezek 

biztonságos, mindennapi alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

o Nyelvismeret fejlesztés 

 

 

o Szakmai együttműködés és 

kommunikáció 

 

o Személyi, szociális, tanulási 

kompetencia 

o IKT-kompetencia 

 

 

 

 

 

A mobilitás alatt  előtérbe került az 

 új idegen nyelvű tanítási technikák 

elsajátítása, differenciált egyén- és 

csoportfejlesztés alkalmazása, 

projektmenedzsment, digitális tanulási-

tanítási eszköztáram növelése és ezek 

biztonságos, mindennapi alkalmazása. 

 

A finn továbbképzés eredményeinek 

felhasználása jól kommunikálható külföldi 

programtervezést tesz lehetővé, új tanulmányi 

utakat nyit meg az európai nevelési-oktatási 

erőtérben (elsőként Finnországgal) különböző 

külföldi intézményekkel is. A továbbképzés 

tapasztalatainak megismerésével 

teremthetünk új kapcsolatokat – akár 

testvériskolai vagy testvérvárosi 

(önkormányzati), akár nemzetközi 

programokon keresztül – a pedagógiai 

szakmai munka fejlődésére. 

 

 

Várható pozitív hatása 

 

 Intézményen belül: tanári 

munkaközösség, intézményvezetés, 

testvériskolai program segít a projekt 

eredményeinek közvetítésében.  

 

 Intézményen kívül: kihasználja a 

modern szülői- és diák-közösségek 

hálózati mivoltát a digitális és 

személyes közegben.  

 



 

Ugyancsak hangsúlyt kaptak a új módszerek, 

gyakorlati feladatok, új kommunikációs 

technikák, csapatépítési módszerek, kiégés 

elleni módszerek, egészségmegőrzési 

technikák feldolgozása. 

 

A továbbképzés fő irányvonalai :pedagógiai 

tervezés és innováció,a finn oktatási modell ,a 

minőségi oktatás –a pozitív szemlélet 

,pedagógiai coaching és menedzsment egy 

finn  iskolában,az   IKT eszközök  használata  

az osztályteremben és az iskolai 

környezetben,sajátos nevelési  igény  és 

inkluzív oktatás (a diák központi szerepe) 

szorosan egymásba fonódó témakörök 

voltak. 

 

 Az eredményes továbbképzés, 

eredményes tanítási-tanulási 
programokhoz vezet, amelyek 
egymás következményeként terjesztik 
várható oktató-nevelői munka 
sikerességének hírét. 
 

 

 

Programok 

 

 különleges bemutató órák, szakkörök, 

cserediák-program, testvériskola 

program, tanulmányutak, meghirdetett 

szakmai kurzusok, 

tevékenységközpontú eredmény-

közvetítés a digitális térben 

 

Együttműködő partnerszervezet elsődlegesen 

a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium. 

 

 

 



 

Terjesztési felületek 

 

 iskolai-, szülői értekezlet beszámolói, 

az iskola híroldala, levelezése, az 

iskolaújság és rádió beszámolói, az 

intézmény weboldala, facebook-

oldala, önkormányzati és tankerületi 

médiafelületek. 
 
 

 

 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

 

 

 

 

 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

 

Az elmúlt időszak kommunikációs-innovációs kihívásai új kapcsolattartási, pedagógiai technológiákkal ismertetett meg. A pedagógusi 

munka új kihívásai miatt az elmúlt időszakban a tanulás élményét fejlesztő stratégiák, oktatási metódusok után kutattam. A továbbképzés 

ezt az irányvonalat folytatja adaptív pedagógiai módszerek alkalmazásával.  

 

A projekt olyan pedagógiai-módszertani útmutatót kínál az oktatói pályán fejlődni vágyók számára, mely felhasználja a folyamatos 

változás és alkalmazkodás technikáit. Az a pedagógus, aki a szüntelen megújulás rendszerét elfogadva próbál tanítani, nemcsak 

motivációt, hanem elkötelezettséget is képes kialakítani az újfajta tanulási rendszerek elsajátítása iránt.  

 

A program munkatervéhez tartozik:  

 

o A finn oktatási rendszer bemutatása egy gyakorlott oktatásvezető által 

o Szakértői workshop a pedagógiai vezetésről, coachingról és menedzsmentről egy finn iskolában 

o Inspiráló előadás egy igazgatótól arról, hogy hogyan lehet integratív gyakorlatokat alkalmazni az iskolában 

o Napirendi téma az innováció és IKT kapcsolata szakmai workshopon keresztül 

o Az IKT hatékony használata az osztályteremben és az iskolai környezetben.  

 

A hangsúly a tervezésen, a játékosságon és a kreativitáson van, teret adva az új tanulásnak, újrateremtve az iskolai környezetet abból, 

ahogyan azt ismerjük. Kiemelt pontja a továbbképzésnek a speciális szükségletek és inkluzív oktatás (diák a központban) a finn 

oktatásban. Lehetőség lesz megvitatni és megtapasztalni, hogyan támogatják a gyermekek jólétét, és hogyan lehetséges pozitív és jó 

tanulási környezetet teremteni az iskolában, hatékonyabban megteremteni a felszabadult oktatás-nevelés élményét. 

 

A projekt záróprogramja látogatás egy természetvédelmi parkban a fővárosi Helsinki régióban, ahol a finn vadonban a szabadtéri oktatás, 

a mindfulness és a relaxáció módszereit lehet elsajátítani. 

 



 

 

 

 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 
 

A programra való felkészülésem elsősorban egyéni ismeretszerzésből, informatikai tudásbázis felépítéséből állt a finn oktatási rendszerrel 

kapcsolatban. Szakmai-intézményi szinten rendszeresen ütemezett konzultációkkal készítettük elő az előttem álló továbbképzést, a várható 

megszerzett tudás átadásának időszakát is megtervezve a következő időszakra. Felkészülésemet előzetesen segítették a nemzetközi táborok 

szervezésében és lebonyolítása nyert tapasztalatok és az elmúlt időszakban megalapozott európai projekteken való részvétel, amelyek új utakat 

nyitottak a számomra a pedagógiai kultúrák elsajátítására. 
 

 

 

Budapest,2021.07.12  _______________________  
 résztvevő aláírása 
 
 
 
 

 



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2021 

A résztvevő adatai 

Név Valkó Krisztina 

Beosztás tanár 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 
 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

Tableteinsatz im Unterricht 

Fogadó intézmény neve Georg Klingenberg Schule Berlin 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

 oktatási intézmény 

Fogadó ország Görögország 

Munkanyelv német 

Mobilitás időtartama 5 nap 



 

(munkanapok száma) 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

 magabiztosabb digitális eszközhasználóvá 
válni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 új digitális módszereket és APP-okat 
megismerni 

 

 Sok funkciót megismertem, amivel 
tabletten könnyebbé, változatosabbá és 
élményszerűbbé tudom tenni az óráimat. 
Sajnos mivel a csoportban rajtam kívül 
mindenkinek IPAD-je volt, az én más 
rendszerű tablettemen sok alkalmazás és 
program nem működött. Jobban tudtam 
volna fejlődni, ha nekem is a 
németekéhez hasonló eszköz áll 
rendelkezésemre. 
 

 Az egyik leghasznosabbnak az 
online szerkesztő megismerését tartom, 
ami valós idejű együttműködési 
szerkesztést tesz lehetővé egy csoporton 
belül, akár tanórán, akár pl. szülői 
értekezleten (etherpad.org) 
 

Ezen kívül sokat tanultam a szerzői jogok 

fontosságáról, és már tudom, hol tudok 

legálisan képeket letölteni 

Magyarországon egyelőre nem működnek 

tablett-osztályok, úgyhogy a tanultakat a 

tanulóknál lévő mobiltelefonokra kell adaptálni. 

Bizonyos App-okat fel kell telepítenie a csoport 

összes résztvevőjének és ílyen módon pl. a 

szótanulás élvezetesebbé tehető. 

 

 

A német munkaközösségen belül tervezem 

bemutatni a legizgalmasabb App-okat és az új 

linkgyűjteményemet.  

Regisztráltam az iskolánkat az Anton App 

felületére, ahová a diákok ezentúl 

felcsatlakozhatnak különböző tantárgyakban 

játékos formában elmélyíteni a tudásukat. 

A tanulóknak is tudok oldalakat ajánlani. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 megismerni más országok online oktatási 
stratégiáit 
 

 

 német nyelvi kompetenciáimat erősíteni 
 

 

 

 

 

 

 

 A csoporttársaim zöme Németországból 
érkezett, így a németországi Home 
School tapasztalatait ismertem meg.  
 

 A tanfolyam nyelve is német volt, a 
csoportársaimmal és tanáraimmal is 
németül kommunikáltam. Mind a 
szaknyelvi, mind a hétköznapi 
nyelvhasználatban magabiztosabbnak 
érzem magam a kurzus eredményeképp. 
 

 Ez volt a kurzus leggyakorlatiasabb 
haszna, sok, német nyelvórán bevethető 
linkgyűjteményt ismertem meg. 

 



 

 hasznos, oktatásban használható 
linkekkel gazdagodni 
 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

 

 

 

 

 

https://tka.hu/kiadvany/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

 

A továbbképzés programja  

 

Mobil eszközök használata az oktatásban 

Appok 

A használat technikai előfeltételei 

Oktatási ötletek fejlesztése mobil eszközökre 

A fejlesztett anyagok kölcsönös megismerése  

Mobile Device Managenent Systeme und BYOD 

Tanulást segítő Appok 

Csoportmunka: jó gyakorlatok kifejlesztése, bemutatása és megvitatása más tárgyakba való beágyazása 

 

 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 



 

Felvettem a kapcsolatot a továbbképzést szervező Kai-Uwe Gösickével, megszerveztem az utazást, a szállást és az ellátást. 

Az interneten tájékozódtam a görögországi viszonyokról. 

Az iskolát megkértem, hogy bocsásson rendelkezésemre a tanfolyam idejére egy tablet eszközt, amit a krétai kurzuson tudok használni. Ezt a tabletet 

először meg kellett alaposan ismernem és személyre szabnom. 

Dátum: Budapest, 2021. október 30.  _______________________  
 résztvevő aláírása 
  



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2020 

A résztvevő adatai 

Név Vörösmarty Balázs 

Beosztás Középiskolai tanár 

Intézmény Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 

(nem helyes törlendő) 

Szakmai továbbképzés 

Továbbképzés címe 

(amennyiben releváns) 

Technology into the classroom: Gamification in Education 

Fogadó intézmény neve Cervantes Training S. L. 

Fogadó intézmény típusa 

(nem helyes törlendő) 

Továbbképző intézmény 

Fogadó ország Spanyolország 

Munkanyelv Angol 

Mobilitás időtartama 7 nap 



 

(munkanapok száma) 

  



 

Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a 

mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) 

(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, 

konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 

után 

(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 

„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon 

követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 

megszerzett tanulási eredmények a saját 

munkámban, illetve a küldő intézmény 

gyakorlatában? 

(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 

A módszertani kurzus új tanulásszervezési 

eljárásokkal, eszközökkel ismertet meg.  

A játékalapú projekt-tevékenységek bevonásával 

a diákok tanulás-élményét tehetjük intenzívebbé. 

Az új eszközök használatával egyszerre tudunk 

motivációt nyújtani a tanuláshoz, és fejleszteni 

kritikai gondolkodásukat, együttműködési 

készségeiket a játék-szituációkban felmerülő 

problémák megoldása során. 

A képzés a várt eredményeket teljes mértékben 

teljesítette. Az ott megismert eszközök és 

módszerek nagy részét az azóta eltelt időszakban 

be tudtam építeni a mindennapi munkámba. A 

diákok visszajelzései egyértelműen pozitívak, 

szeretik az órákon megjelenő új eszközöket, 

feladattípusokat. Segítségükkel olyan diákok órai 

munkáját is aktívabbá lehet tenni, akik eddig 

kevésbé szívesen mutatták meg magukat a 

tanórákon. 

Az új tanítási módszerek, illetve munkaformák 

mind a matematika, mind az informatika órákon 

jól hasznosíthatóak. Az órák a tanulókat 

fokozottabb közreműködésre késztetik, ilyen 

módon erősebb motivációt adnak a tanuláshoz. 

Az intézményen belül munkaközösségi belső 

továbbképzés, jó gyakorlat megosztás keretében, 

illetve a módszerek mindennapi alkalmazása 

során tapasztaltak első kézből történő átadásával 

(amikor kijövök egy-egy tanóráról) tudom 

terjeszteni a tanultakat. 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

1. nap / Day 1. 

  A résztvevők bemutatása, a program ismertetése  

2. nap / Day 2 

  Csapatépítő tevékenységek kulturális kirándulással  



 

3. nap / Day 3 

  Bevezetés a játékosításba, a játékalapú tanulás oktatási gyakorlatába és stratégiájába  

4. nap / Day 4 

  Játékok a tanteremben  

5. nap / Day 5 

  Digitális játékok 

6. nap / Day 6 

  Online eszközök együttműködésre oktatási játékalapú projektekben 

7. nap / Day 7 

  Az eredmények bemutatása, értékelés, a program lezárása 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 

Elsősorban angol nyelvi ismereteimet kellett felfrissítenem, hiszen hosszú évek óta nem állt módomban gyakorolni a nyelv használatát. Ezen belül is a 

szaknyelv használatában volt szükségem alaposabb felkészülésre.  

Dátum: 2021. december 14.  _______________________  



 

 


