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Szakmai látogatás (Job Shadowing) a Zespól Szkólk Mechanicznych Technikum és 

Szakközépiskolában (Lengyelország, Opole) 

A szakmai látogatásra 2021. október 24-e és 28-a közötti időszakban került sor a Zespól Szkólk 

Mechanicznych Technikum és Szakközépiskolában az Erasmus+ projekt keretében. 

Az opolei iskola szintén szakképző intézmény, hasonló képzési rendszerrel, mint a hazai 

szakképzési rendszer. Annak ellenére, hogy a két intézmény szakképzési területe eltérő, 

szakmai kapcsolataink a korábbi jó együttműködésnek köszönhetően rendkívül eredményesek.  

A projektcsapatból a 3 fős delegációt nagy örömmel és a megszokott lengyel vendégszeretettel 

fogadták. A lengyel iskola kapcsolattartója Marzena Skrzyniarz német nyelvtanár segítségével 

terveztük meg az ötnapos látogatás programját, amelynek alapját a már előzetesen megállapított 

megfigyelési szempontok képezték.  

A szakmai látogatás tervezett tevékenységei megvalósultak. Valamennyien részt vettünk 5 óra 

hospitáláson, amelyet megelőzött egy rövid óraelőkészítő megbeszélés az órát tartó 

szaktanárral. 

Az óralátogatások után került sor a szakmai kerekasztal megbeszélésre, ahol az órán látottak 

megvitatásán túl rákérdeztünk azokra a megfigyelési szempontokra, amelyeket még 

szükségesnek tartottunk. 
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A tanórán kívüli szabadidős tevékenységek megfigyelése során a lengyel diákokkal a Német-

Lengyel Múzeumban egy időszakos kiállítást tekintettünk meg, valamint egy városnéző sétát is 

tettünk. 

 

 

 

 

IKT kompetenciák fejlesztése a tanítási órákon 

Németh Nóra beszámolója: 

A mobilitás alatt idegen nyelvi órákat (2 angol, 3 német) látogattam, amelyeken megfigyeltem 

az IKT eszközök alkalmazását, amelyeket a tanárok és a diákok használtak. Minden óra 

különbözött, főképp a tanár személyisége volt meghatározó az alkalmazott módszerekben. Az 

angolórák egyikén sem a diákok, sem a tanár nem használt digitális eszközöket, ehelyett a 

hagyományos, papíralapú információközlést alkalmazták. Az órán beszélgettek, közösen 

olvastak, majd megvitatták az olvasottakat. Annak ellenére, hogy nem történt IKT eszköz 

alkalmazás, a nyelvi óra elérte fő célját, a diákok idegen nyelven történő kommunikációja 

létrejött és fejlődést is mutatott. 

 

A többi órán – hol több, hol kevesebb- különböző internetes alkalmazás (pl.:Learningapps, 

Youtube, Genially) használatát láttam, melyekkel elsősorban a motiváció volt a cél, de általuk 

a szókincset is bővítették, az új szavak használatát gyakorolták, de az általános intelligenciát is 

fejlesztették (pl. a Genially-val híres zeneszerzőkről, írókról, zenészekről kaptak információkat, 

megismerhették röviden azok munkásságát, valamint a Halloween eredetével ismerkedtek 

meg). A Mentimeter alkalmazásával interaktívvá vált az óra, valós időben online reagálhattak 

a diákok a tanár kérdéseire. Ez a módszer nagyon tetszett, hiszen több diák egyszerre 

válaszolhatott, így kevesebb idő alatt több vélemény/válasz is érkezett, ezzel gördülékenyebbé 

téve az óra menetét. 

 

A diákok a digitális technikát rutinosan használták. Látható volt, hogy az okostelefonok, 

digitális tábla vagy tabletek használata motiválja a mai fiatalokat a nyelvtanulásra. 

 

Nagyon eredményesnek tartom az óralátogatásokat és az órák utáni szakmai tapasztalatcserét a 

kollégákkal, ahol részletesen meg tudtunk beszélni minden felmerült kérdést, valamint az 

online oktatás tapasztalatairól is eszmecserét folytattunk. A baráti beszélgetés során számos 

információt kaptunk a különböző tanítási módszerek hatékonyságáról, az iskola sajátosságairól. 
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Az órákon az alkalmazások eredményes használatát látva újabb ötleteket kaptam, amelyekkel 

tovább motiválhatom diákjaimat a nyelvtanuláshoz, hatékonyabbá tehetem a nyelvtanulási 

módszereket. 

 

A differenciálás és az inkluzív oktatás-nevelés területén végzett megfigyelések 

Pákozdi Magdolna beszámolója: 

A szakmai látogatás során a megfigyelési szempontnak megfelelően az oktatás-nevelés 

folyamatában a differenciálás és az inkluzív nevelés területén végeztem megfigyeléseket. 

A tanítási órák a különböző munkaformák alkalmazásának, a tanulási környezet és a tantermi 

légkör megfigyelésére adtak lehetőséget. A különleges igényű tanulók számára a tanítás-tanulás 

folyamatában nyújtott támogatás és a méltányos elbírálás kifejtésére az órát tartó tanárokkal 

folytatott szakmai beszélgetésben került sor. 

Az óralátogatások angol és német nyelvi órák hospitálására korlátozódtak, általánosan 

jellemző, hogy az órák jó hangulatban, felszabadult légkörben zajlottak, amelyhez a megfelelő 

tanulási környezet is hozzájárult. A termek jól felszereltek, digitális infrastruktúrával ellátottak.  

A tanórákon fegyelmezetlenség nem volt tapasztalható. Sőt a tanárok az apró késéseket 

tolerálták, nem tekintették fegyelmi vétségnek. A tanulók együttműködők voltak. Az órákon 

leginkább frontális munkaformában történt a tananyag feldolgozása, amit gyakran kombináltak 

egyéni munkával. De a német nyelvű országok témájával foglalkozó tanórán páros munkában 

és csoportmunkában is történt feladatmegoldás. 

Az óralátogatások után a könyvtárban került sor a szakmai beszélgetésre. Az inkluzív 

neveléssel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokból sikerült az iskolai helyzetet intézményi 

szinten megismerni. Az opolei iskolában is ugyanazok a tanulási problémák fordulnak elő, mint 

a mi iskolánkban. A legjellemzőbbek discalculia, disgrafia, dislexia, illetve ezek kevert zavarai. 

Kiemelt problémaként jelentkezik a helyesírás, és akár csak a mi kollégáink, a lengyel kollégák 

is a javítás során figyelembe veszik, hogy a tanuló helyesírási problémákkal küzd. A tanárok 

rendkívül empatikusan segítik a tanulási kudarccal küzdő tanulókat, például ha valamelyik diák 

olyan visszahúzódó vagy annyira szégyenlős, hogy nem tud az osztály előtt szóban felelni, 

akkor a szünetben feleltetik. Ha a tanulónak segítő szakemberre (pszichológus, pszichiáter stb.) 

van szüksége, lehetővé teszik a találkozást, akik külön foglalkozáson is segítik a tanulót a 

fejlődésben.  

Ugyanúgy, mint nálunk, szakértő bizottság által folytatott alapos vizsgálat előzi meg a sajátos 

nevelési gyanú megállapítását. A bizottság által kiállított dokumentumok alapján az 

igazgatónak meg kell adnia a kért méltányosságokat, az igazgatónak nincs mérlegelési vagy 

döntési lehetősége. Adott érettségi tantárgy tanulása, értékelése és minősítése alól nem mentik 

fel a tanulót, de előfordulhat olyan helyzet, amikor engedélyezik, hogy a tanuló két nyelv 

helyett csak egyet tanuljon.  

Számomra újdonság volt az „iskolafóbia” elnevezésű betegség. Ebben az esetben egyéni 

tanulmányi rend szerint tanulnak a tanulók. A tanároknak minden héten heti egy óra foglalkozás 

keretében segíteniük kell a tanuló felkészülését, ez történhet a tanuló otthonában vagy online 

módon. Van olyan tanár, aki szombaton tartja ezt a foglalkozást. 
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A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás jelentős mértékben megterheli 

az iskola költségvetését, mert nem jár utánuk emelt vagy kiegészítő normatíva. Az iskola 

vezetőségének ki kell gazdálkodnia azokat a plusz összegeket, amelyeket a tanulókkal való 

egyéni foglalkozás vagy egyéb segítő szakemberek foglalkoztatása generál. 

Kulturális tevékenységek, programok és egyéb tanórán kívüli tevékenységek 

Turnerné Magyari Kornélia beszámolója: 

A feladatom az volt, hogy megvizsgáljam a kulturális programok és egyéb tanórán kívüli 

tevékenységek hatását a pedagógiai folyamatokra, a tanulók érzelmi- és szociális fejlődésére. 

Meg kellett figyelnem továbbá, hogy a pedagógus hogyan építi be a szabadidős 

tevékenységeket a tananyagba, mennyire használja ki az adódó nevelési helyzeteket, és milyen 

mértékben jellemzi őt a szakmai tudatosság és önállóság.  

A látogatás során azt tapasztaltam, hogy nagyon sok hasonlóság van az opolei intézmény és 

iskolánk kulturális és szabadidős tanórán kívüli programjai között. A legnépszerűbb kulturális 

programok a színház-, mozi- és múzeumlátogatások. Ezek bizonyos esetekben célzottan 

kapcsolódnak a tananyaghoz, elsősorban irodalomból és történelemből, máskor pedig a 

lehetőséget kihasználva zajlanak a tantervi tematikától függetlenül. (Ilyenkor az előadás során 

szerzett tapasztalat nem épül be azonnal a tananyagba, de az „előkészítő” és a „feldolgozó” óra 

segíti a megértést, és biztosítja az élmény maradandóvá válását.)  

A kolléganők beszámoltak arról is, hogy rendszeresen visznek tanulókat a wroclawi Operába, 

ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek a zenei nevelésre, és arra, hogy a diákok találkozzanak ezzel 

a korosztályuk körében nem túl népszerű műfajjal. Nálunk is van hasonló kezdeményezés: az 

Operakaland, amely elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a 14-18 éves gyerekek megismerjék 

és megszeressék ezt a műfajt. Ha az iskolák nem szerveznének ilyen programokat, elképzelhető, 

hogy a technikumba járó fiatalok soha nem jutnának olyan élményhez, amelyet egy 

operaelőadás nyújthat. 

A tanórán kívüli tevékenységek közül fontos szerepet kapnak a kirándulások, amelyek egy- és 

többnaposak lehetnek, osztály- és iskolai szinten szerveződhetnek. A tanárok a tanulók 

érdeklődését figyelembe véve tudatosan állítják össze a kirándulások programját. Ha inkább a 

közösségépítés a cél, túrát szerveznek a hegyekbe, ha pedig az ismeretek bővítése, akkor 

városlátogatást a környező lengyel városokba, de távolabbi helyekre, például Németországba 

vagy Ausztriába is.  

A nemzeti- és az egyházi ünnepekről méltó módon emlékeznek meg, műsort készítenek, 

amelyet az aulában adnak elő az ünneplőbe öltözött iskolai közösség előtt. Az intézmény 

legrangosabb rendezvénye az „érettségi bál”, amelynek helyszíne egy étterem, az ünnepeltek 

pedig az iskola színeit (piros-fehér) jelképező elegáns ruhát viselnek.  

A sportrendezvények közül kiemelném a „fehér iskolát”, ilyenkor az egész iskola síelni megy 

a hegyekbe. Nagyon sok egyéb programot lehet még felsorolni, például a motorral érkező 

Mikulás fogadását, a gólyaavatót, az intézmény profiljából adódóan kiemelten fontos 

üzemlátogatásokat, vagy a karmesterek által tartott  rendhagyó órákat. Legyen szó bármilyen 

tanórán kívüli programról, biztos, hogy kedvező hatással bír a tanulók érzelmi- és szociális 

fejlődésére, segíti továbbá a képzelet, a figyelem és a gondolkodás fejlődését. 

A látogatás során nyelvórákon vehettünk részt, ezek között voltak olyanok is, amelyek 

kapcsolódtak valamilyen formában a tanórán kívüli tevékenységekhez. Az egyik angolórán a 

téma a közeledő Halloween volt, a tanulók megismerhették ennek az ünnepnek az eredetét, a 

hozzá kötődő szokásokat, és hallhattak számos érdekességről is. Sokan kedvet kaptak ahhoz, 
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hogy részt vegyenek az iskolai „partin”, mások pedig további kutatómunkára vállalkoztak. A 

másik angolórán az tetszett a legjobban, hogy volt egy dala az osztálynak, együtt választották 

még a tanév elején, és azóta minden órát közös énekléssel zártak. Ez egy apróság, mégis 

hatalmas örömet okoz mindenkinek, megindító volt látni a sok fiút felszabadultan énekelni. 

Benne volt a dalban az összetartozás, a jókedv, a büszkeség, és egyértelműen érzelmi 

biztonságot nyújtott a tanulóknak. 

Ellátogattunk egy olyan németórára is, melynek országismereti témája volt, Ausztriával 

ismerkedtek a tanulók. A pandémia előtt minden tanévben szervezett az iskola ausztriai utazást, 

abban az időben könnyebb dolga volt a nyelvtanárnak, ugyanis beépíthette az órába a 

kiránduláson tapasztaltakat. Most csak arra volt lehetősége, hogy utaljon arra, milyen 

látnivalókat érdemes felkeresni egy jövőbeli ausztriai látogatás alkalmával. 

Vendéglátóink mindent megtettek azért, hogy a megfigyeléseinkhez szükséges információkhoz 

hozzájussunk, ottlétünk idejére szerveztek egy „múzeumlátogató” órát is a helyi múzeumba, 

ahol két osztály tanulóival együtt két kiállítást is megtekinthettünk. A rendhagyó órákat 

múzeumpedagógus tartotta, aki az előadása után lelkesen válaszolt a felmerülő kérdésekre, és 

az érdeklődő tanulókkal egyénileg is foglalkozott. A múzeumi órát előkészítő- és feldolgozó 

tanítási órákon nem tudtunk részt venni, de azt láthattuk, hogy a diákok megfigyelési 

szempontokat kaptak az órához, így a tapasztalataikat biztosan beépítették később a tanórai 

tevékenységbe. 

Saját pedagógiai tapasztalatom és az opolei látogatás élményei alapján úgy gondolom, hogy a 

különféle tanórán kívüli programok legalább olyan fontosak a tanulók és a tanárok számára, 

mint a tanóra és a tananyag. A világjárvány idején még inkább… 

Összegzés 

A fokozatosan változó pandémiás helyzet kiszámíthatatlan alakulása miatt a szakmai látogatás 

sok rugalmasságot és elszántságot követelt. A tapasztalatok alapján megállapíthatjuk, hogy a 

megfigyelési szempontok választása helyesnek bizonyult, hiszen a látogatás során tapasztaltak 

a módszertani megújuláson túl leginkább a tanuló személyiségfejlesztéséhez és a tanulási 

motiváció változásához járultak hozzá. Ezáltal sikeresen megvalósítottuk a projektben kitűzött 

célokat. Ugyanakkor a lengyelországi iskolával ismételten megerősített kapcsolat további 

projektekben való együttműködésre ösztönöz bennünket, ami erősíti iskolánk nemzetköziesítési 

stratégiáját is. 
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Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy nagyon élveztük a kint töltött időt, mindenképpen 

megérte, hiszen rengeteg élményben volt részünk, betekintést nyerhettünk egy másik oktatási 

rendszerbe, és olyan tapasztalatokat gyűjtöttünk, amelyeket itthon is fel tudunk használni. 

Reméljük, hogy a jövőben lesz alkalom a projekt folytatására. 

 

 

 

Készítették: 
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