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AJÁNLÁS 

Iskolánk 2020-ban „Let’s learn and teach better! Tanuljunk és tanítsunk jobban!” címmel 

negyedik alkalommal pályázott az Erasmus+ KA101 Köznevelési intézmények munkatársainak 

mobilitása pályázati kategóriában. A COVID19 pandémia miatt a mobilitások megvalósítása 

2021 nyarán történt meg.  

A 2017-es és 2019-es mobilitásaink után a harmadik sikeresen megvalósított projektünkben a 

résztvevők közül nyolcan pedagógiai módszertani kurzuson vettek részt, három kolléga pedig 

nyelvtanfolyamon fejleszthette nyelvtudását.  

Projektünk célkitűzései:  

• tanulási motiváció támogatása 

• innovatív pedagógiai módszerek megismerése 

• pozitív pszichológia és támogató környezet 

• intézményi minőségfejlesztés 

• nemzetközi kapcsolatok bővítése 

• lemorzsolódás elleni küzdelem 

 

Alábbiakban azon kollégák beszámolóját gyűjtöttük össze, akik módszertani kurzusokon vettek 

részt. Gyűjteményünk a mindennapi munkában jól alkalmazható pedagógiai módszerekről és 

gyakorlatokról szól.   

 

Szeretettel ajánljuk minden kollégánknak.   

 

Győr, 2021. 10. 11.       Szentgyörgyi Krisztina  

            projektkoordinátor  

  



„Positive Mindset and Well-Being in School” 

 

 A tavaly (2020-ban) megnyert pályázat a járvány miatt az idei évre tevődött át.  A delta 

variáns gyors spanyolországi terjedése miatt elzárásoktól, online oktatásról és kijárási tilalomtól 

tartottam, így valójában csak az indulás előtti héten kezdtem elhinni, hogy a mobilitás 

megvalósulhat.  

  A tanfolyam két hete alatt lengyel, magyar, horvát, bolgár, szlovák, cseh és észt 

kollégákkal ismerkedtem és dolgoztam együtt. Az, hogy különböző korosztályokat nevelünk, 

nem volt akadály, hiszen a tanfolyamnak a pozitív gondolkodásmód és ennek a 

megvalósíthatósága volt a témája (Positive Mindset and Well-Being in School).  

 

 Ismerkedéshez: A csoportot két/négy egyenlő részre osztani és mindenki kell állítson 

magáról három dolgot, amiből kettő igaz és egy hamis. A csoport tagjai kérdések segítségével 

„nyomozhatnak” a hamis válasz után. A feladatot azzal lehet nehezíteni, hogy a hamis 

kijelentést három keresztkérdés alapján kell „felfedni”. 

 

 A PERMA modell a pozitív gondolkodás gyakorlata. A pozitív érzelmek    

gyakoriságának a növelése, a reális és megvalósítható célok kitűzése, a pozitív 

munkakapcsolatok és a teljesítmény elismerése kortól függetlenül hozzájárulnak az egyén 

boldogságérzéséhez. Ehhez érdemes: 

• Jó-dolog naplót vezetni: minden este leírni legalább 3 kisebb-nagyobb dolgot, ami 

aznap történt velünk, 

• Írjunk haragunkról, arról, hogy ezek miként tartják fenn negatív érzelmeinket. Próbáljuk 

beazonosítani a haragunk okát. 

• Köszönőlevél írása egy olyan embernek, akinek élőben még nem mondtunk köszönetet. 

Olvassuk fel neki a levelet, közben figyeljük meg a másik és a magunk érzelmeit. 

• Elfogadni, hogy nem vagyunk tökéletesek, így kár a maximumot üldözni. Érdemes 

reálisan meghatározni azt a célt amivel elégedettek lennénk rövid illetve hosszú távon- 

• Az életünket nagyban befolyásolja a sikerek és a kudarcok kezelése, és az, hogy a 

kudarcot kinek tulajdonítjuk. Érdemes megfigyelni azt a közhelyet, hogy ahol ajtók 

záródnak be, ott ablakok nyílnak ki. Optimista hozzáásással képesek vagyunk tanulni a 

hibáinkból. 

 



 A Pause, Breathe, Smile (szünet, lélegzet, mosoly) módszer egy 5 perces meditációt 

tartalmaz, amivel a jelenben tarthatjuk magunkat és feltöltődhetünk, ha elfáradunk. 

 

 

 

 A   Meta moment -azaz nyomd meg az állj (stop) gombot, gondold át, hogy érzed magad, 

mi okozta az érzést és hogyan szabályozhatod az érzést- egy olyan eszköz, amivel az impulzív, 

türelmetlen döntéseinket, reakcióinkat néhány mély légzés és egy kis szünet beiktatásával 

megelőzhetjük. 

Alapvető „stop” gyakorlatok: 

• Vegyél néhány mély lélegzetet  

• Mondj el egy egyszerű mantrát (pl. Ki/be, mély/lassú, nyugodt/könnyed, 

mosoly/elengedés)  

 

 Osztályfőnoki órán használni fogom a páros joga kártyákat, ami két személy 

kölcsönös bizalmát erősítheti. Ehhez kártyákat a neten lehet találni. 

 A túl sok információ korát éljük, így nem ártana napi rendszerességgel meditálni, 

megállni és a pillanatra fókuszálni és elvégezni a gyakorlatokat, hisz ezeknek önismereti, 

önfejlesztő hatásuk van.  

 

 

 

         Fülöp Katalin 

  

  

 

 

 

 

 



„Développer la communication en classe: interaction et médiation” 

Kommunikáció fejlesztése az osztályteremben: interakció és közvetítés 

A francia munkanyelvű kurzus gyakorlati jellegű volt, kisebb csoportokban, kijelölt, jól 

felszerelt termekben, általában csoportmunkában vagy pármunkában, illetve egyéni munkában 

oldottunk meg feladatokat. Olyan gyakorlati ismereteket szereztem és gyakoroltam, amelyek 

segítik a megfelelő kommunikációt, ezt a diákok szakmájuk és a mindennapok során 

kamatoztathatják. A feladatok, játékok jó része a kulcsszavak megkeresésére és megértésére 

fókuszált, illetve a motiváció hiánya miatt, olyan aktuális témákat érintett, amiről a diákoknak 

is van véleményük. Előszeretettel alkalmazták a képregényeket, a rajzfilmeket, akár interaktív 

újdonságokat is, pl. interaktív ágrajz, hogy a diákok motiváltabbak legyenek. 

 

1. Ismerkedő játék 

A csoport minden tagja kap egy információt, pl. egy állatról vagy egy városról, nálunk ezek az 

információk a francia konyhára és Vichyre vonatkoztak. De senki nem tudja, ki milyen 

információt kapott. Minden csoporttag megkapja egy lapon az összes információt, és az 

információk melletti üres sorra össze kell gyűjtenie, ki melyik információval rendelkezik. Feláll 

mindenki és a lapjával körbe jár, kérdezgeti egyesével a többieket, és próbálja kitölteni, felírni 

a résztvevők keresztnevét a megfelelő helyre. 

 

2. Képregények 

A tanár képekre vág több képregényt, a képeket összekeveri. Minden diák kap egy 

képregénykockát, amit nem szabad megmutatni a másiknak, hanem le kell írnia szóban, mit lát 

a képen, milyen hangulatban van a szereplő. Az azonos szereplők szerint kell csoportba ülni, 

majd összeállítani a képregénykockák sorrendjét, ezzel rekonstruálva a történetet. 

 

3. Szókincsfejlesztés, közös köznyelv 

Lehet diáknyelvi szavakkal, de szakkifejezésekkel is gyakorolni. 

Két csoportot kell alkotni: A és B, a csoportokban 3-5 diák lehet.  

A csoport feladata, hogy a megadott szakkifejezéshez találjanak hasonló hangzású vagy a 

feladat szerint hasonló szófajú szavakat, az ő lapjukon viszont meg van adva a helyes jelentés 



is. A másik csoportnak felolvassák a szavakat, és nekik ki kell találniuk melyik a helyes 

megfejtés. a következőben a másik csoport rakja fel a kérdéseit. 

4. . A médium 

A szituáció. Egyik diák a médium, az ügyfél kezében olvasva jóslatokat ad jelenlegi életéről és 

jövőjéről. A másik szereplő a médium ügyfele. 

Mindkét szereplő megkapja azokat a mondatokat, amiket a szituáció különböző fázisaiban, pl. 

köszönés, kérdések, kommentek, el kell hangoznia. 

 

5. Kulcsszó keresés 

A tanár több, kb.12 db. új francia CD-borítót és képet tesz ki az asztalra, rövid zenei 

ismertetővel. A diákok feladata, hogy elolvasva a rövid ismertetőket, meghallgatva a rövid 

zenei részleteket, a zenék sorrendjének megfelelően rakják sorrendbe a CD borítókat. 

 

6. Elkezdeni! 

Minden diákot foglalkoztat, hogy miért él, mi a célja az életének, mit szeretne majd elérni. 

Ennek gyakorlására egy kis játékos feladat, amit pármunkában lehet végezni. Minden tanuló 

vegyen egy üres papírlapot, és írja fel a következő mondatot. 

Azért élek, hogy… fejezze be a mondatot tetszőleges szavakkal. Aztán hajtsa össze a lapot, 

hogy elrejtse a szavakat, és adja át a lapot a szomszédjának! 

Azért élek, mert… egészítse ki a gondolataival a szomszédtól kapott lapot, ismét hajtsa be, és 

adja vissza a lapot! 

Szóval élek, tehát… Hajtsa le a szavait és adja át a lapot! 

Élni az annyi…utoljára adja át a lapot! 

Az így létrejött verseket olvassák össze a párok! 

 

  



„Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur” 

 Praktikus digitális eszközök a tanár életének megkönnyítésére 

A második kurzus egyértelműen a diákok érdeklődésére épült, applokat, alkalmazásokat, 

imtenetes oldalakat, vágási technikákat ismertünk meg, amelyekkel érdekesebbé lehet tenni a 

tanulást. A bemutatott webhelyek ingyenesek voltak. 

I. Tanári játékok készítése egyszerűen és gyorsan az osztály számára 

a. Az akasztott ember: 

Make your own Hangman (hangmanwords.com) 

b. Keresztrejtvény 

Créateur de mots croisé (theteacherscorner.net) 

c. Elrejtett szavak 

Générateur de mots cachés - mots mêlés - mots mélangés (educol.net) 

II. Tanuló által készített 

a. Szóbeli, virtuális képeslap 

Visites virtuelles : 17 musées célèbres ouvrent leurs portes à internet pendant le confinement 

(demotivateur.fr) 

b. DIGIPAD 

Digipadnak tartalmaznia kell: - címet - a város bemutatását - videót - sajtócikket a hírekről - 

fényképeket - linket a virtuális vocaroo képeslapjához 

Digipad by La Digitale 

Bármiről lehet így bemutatót készíteni, pl. állatokról, alkotókról, irányzatokról stb. A 

letöltésekhez általában a Télécharger des vidéos youtube vers mp4 - Videovor.com oldalt 

használtuk, a képek kereséséhez pedig Plus d'un million d'images libres de droits - Pixabay-t, a 

hanganyagok megvágásához Vocaroo | Online voice recorder-t. 

 

        Hegyi Anna  

  

https://www.hangmanwords.com/create
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-fr/
https://www.educol.net/wordsearch.php
https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057
https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057
https://digipad.app/
https://www.videovor.com/fr/downloader-online-a4
https://pixabay.com/fr/
https://vocaroo.com/


„Digital Media: the classroom of the future” 

 

Az Europass Teacher Academy szervezésében vettem részt Veronában a DIGITAL MEDIA 

elnevezésű kurzuson. A továbbképzés tematikája nemcsak új módszerek megismerését, hanem 

a digitális eszközök használatának jelentőségét, szerepét, az online felületek, a közösségi média 

veszélyeit is vizsgálta. A személyes élményeken, tapasztalatokon és jó gyakorlatokon túl 

elméleti megalapozást és megerősítést is adott a kurzus. Pedagógusként, a világ bármely részén, 

kell, hogy reagáljunk a jelen és a jövő kihívásaira és a fiatal generációk igényeire és elvárásaira. 

A nemzetközi csoport minden tagja hasonló élményekről, tapasztalatokról számolt be (lengyel, 

spanyol, horvát, bolgár, magyar). 

Több, jól használható, érdekes programmal is megismerkedtem, amelyek közül kettőt szeretnék 

kiemelni: 

1. SOCRATIVE: amely a www.socrative.com oldalról a Socrative Student vagy a 

Socrative Teacher alkalmazás letöltésével használható, első sorban gyakorlásra, 

ismétlésre. Különlegessége, hogy a diák résztvevő és kvízkészítő is lehet. Az 

alkalmazás kvízek készítését, lejátszását vagy ötletbörzék szavazásos megvalsítását 

teszi lehetővé. 

 

2. STUDYSTACK: a bejelentkezéshez nem kell regisztrálnunk, a Facebook-os fiókunkkal 

is bejelentkezhetünk a www.studystack weboldalra. Ha felviszünk szókincset, akkor 

többféle gyakorlóprogram közül választhatunk: párosítás vagy betűkből szavak alkotása 

(elsősorban idegen nyelv oktatásánál vagy idegen szavak gyakorlásánál jó választás). 

 

 

Lengyel Ágnes  

 

 

 

 

 

http://www.socrative.com/
http://www.studystack/


„Integrating Creativity and Innovation into Teaching” 

2021. augusztus 9-14. vettem részt az Erasmus+ program keretében az Europass Teacher 

Academy egy hetes képzésén Firenzében. A tanfolyam témája Integrating Creativity and 

Innovation into Teaching volt. 

A kurzuson való részvételem legfőbb célja volt, hogy több módszertani újdonságot ismerjek 

meg, amelyekkel diákjaim számára a nyelvtanulást még vonzóbbá tehetem, szakmai 

tapasztalatcserét folytathassak különböző országokból érkezett kollégákkal és más országok 

nyelvtanítási módszereit tanulmányozzam, az ottani gyakorlatot megismerjem, hogy az 

eredményes nyelvtanítás módszereinek birtokába juthassak. 

Összességében elmondhatom, hogy ez alatt az egy hét alatt sok új ismeretet, tapasztalatot 

szereztem, különböző országokból érkezett kollégák szakmai véleményét, tapasztalatait 

ismerhettem meg. 

A kurzuson bemutatott alkalmazásokból hármat szeretnék itt ismertetni, melyek leginkább 

felkeltették az érdeklődésemet. 

GooseChase 

A GooseChase Android és iPhone alkalmazással használható online platform. Több, mint egy 

önálló alkalmazás, a GooseChase platform lehetővé teszi, hogy létrehozzunk vele személyre 

szabott kincsvadászatot. Nagy előnye, hogy gyorsan elkészíthető és könnyen játszható. A játék 

izgalmát fokozza, hogy menet közben is jöhet utasítás a rendszergazdától és azonnali 

visszajelzést kapnak a játékosok a megoldott feladat helyességéről, az elért pontszámról. Ezt 

mi is kipróbáltuk csapatokban. Élőben játszottuk. Különböző típusú feladatokat kaptunk, pl. 

keressünk meg dolgokat a belvárosban és ha megtaláltuk, akkor küldjünk róla fényképet vagy 

épp találjunk meg adott szöveg részletét, a megoldást írjuk le és azonnal küldjük be. A 

gyorsaság és precizitás is fontos a játékban, így ezen készségek fejlesztését is elősegíti.   

Így működik: 

1. Jelentkezzen be a rendszergazda a www.goosechase.com oldalon és hozzon létre egy játékot. 

Állítsa be a játékát néhány kattintással. 

2. Válassza ki a küldetés listát a javasolt küldetések közül vagy saját egyéni küldetéseket is 

létrehozhat. 

3. Gyűjtse össze a résztvevőket, akiket csatlakoztasson a játékhoz! Lehet csapatban és egyénileg 

is játszani.  

4.  Állítsa be, hogy ütemezett vagy élő játékforma legyen! 



Mindössze néhány perc és kész. 

Indulhat a játék! 

Regisztráció és bejelentkezés nélkül is letölthető. 

Nagyon izgalmas és szórakoztató játék, miközben tanulnak is a résztvevők. Kiválóan alkalmas 

csapatépítésre és országismeret tanításához. 

Trello 

A Trello egy ingyenes, hatékony feladatkezelő és rendszerező eszköz, ami megkönnyíti a 

munkavégzést. Nagy előnye, hogy bármennyi tagja lehet a munkacsoportnak és számtalan 

tábla, kártya, lista hozható létre. Minden eszközön használható: tableten, számítógépen és 

okostelefonon is. A tanfolyamon egész héten használtuk ezt az alkalmazást. A heti 

programokat, az órákon vett feladatokat, megjegyzéseket, mindent megosztottunk egymással a 

Trelloban. Minden itt beírt feladathoz írtunk határidőket, amiket különböző színekkel jelöltünk, 

hogy jobban átlátható legyen. Az egyes napok programjaihoz csatoltunk fájlokat, képeket, 

írtunk hozzászólásokat, véleményeket.  

További előnye, hogy minden Trelloban végrehajtott lépésről azonnal email üzenet érkezik, 

bármilyen változás történik benne, arról rendszerüzenetet kapunk. Offline is lehet rajta 

dolgozni, a frissítések automatikusan szinkronizálódnak, ha ismét csatlakozik készülékünk az 

internethez. 

 

Classroom Screen 

A ClassroomScreen egy olyan digitális alkalmazásgyűjtemény, amin keresztül feladatokat 

oszthatunk meg a diákokkal, visszajelzést adhatunk az általuk benyújtott digitális munkákra és 

ezen felül keretet adhat az interaktív táblákhoz kapcsolódó órákhoz. Előnye, hogy könnyen 

elsajátítható a használata, a magyar nyelvű menürendszer és a hasznos alkalmazások miatt.  

Regisztráció nélkül is lehet használni. Az oldalra a https://classroomscreen.com/ címen 

juthatunk el. Segít az oktatás módszerének kiválasztásában, amit kijelölhetünk pl.: csendben 

dolgozzanak, valamint a munkafázisok szimbólumai is megtalálhatóak a menüsorban. A 

feladat megadásakor megszabható az időkeret, miszerint mennyi idő alatt kell a feladatot 

megoldani.  További előnye, hogy alkalmas differenciálásra és különböző munkaformákra 

(egyéni, csoportos, pár). 

Véleményem szerint nyelvoktatásra kiválóan alkalmas, mert választhatunk a programnak 

nyelvet, így a tanulók használat közben a választott nyelven oktathatók.  

https://classroomscreen.com/


Az ikonok segítségével könnyen kezelhető a felület, a diákoknak is könnyű a használata. 

Aki többet szeretne megtudni a használatáról, az alábbi linken utánanézhet. 

https://www.youtube.com/watch?v=GeZH75AFt4I 

 

Az ismertetett alkalmazások jól használhatók a nyelvtanítás során, motivációt adhatnak a 

tanulóknak az idegen nyelv elsajátításában. 

 

       Németh Nóra Marianna 

  



 

„Creativity, Innovation, Motivation and new Teaching Methodologies”  

 

Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás révén 2 hetes 

módszertani kurzuson vehettem részt Europass iskola szervezésében. 

A program konkrét célja tanítási módszerek megismerése, motiváció felkeltése, 

kreativitás beillesztése a tanításba. 

A csoportunk többsége angol tanár volt, de négy egyéb tantárgyakat oktató tanár   is 

résztvevő volt. A csoportlétszám lehetővé tette a módszerek gyakorlati kipróbálását. 

Megismerhettünk új alkalmazásokat, például az „autorap”, mellyel nehezen tanulható 

fogalmakat, szövegrészeket lehet a tinédzser korosztály számára elfogadhatóvá tenni. Akár a 

tanár, akár a diák felmondja az eredeti szöveget, majd az alkalmazás rap formában adja vissza 

az eredeti szöveget. 

 A Wanda módszert, már egy korábbi tanfolyamon megismertem, amely egy 

esetmegbeszélő csoport módszer, amelyben pedagógusok, szakemberek vesznek részt és 

mindig a résztvevők által hozott helyzeteket, problémákat vitat meg. A módszertan célja, hogy 

az önreflexió segítségével a pedagógusok magasabb színvonalon végezzék munkájukat, jobban 

megértsék a gyerekeket, a tanítás és tanulás körülményeit  

A Wanda módszertan lépései: 

1. Visszatekintés: az előző eset tapasztalatainak újra átbeszéltük, visszacsatolással 

reagáltunk az „ötletgazdának” 

2. Az eset kiválasztása: megfogalmaztunk konkrét, megtörtént problémákat, melyben 

tanácstalanok voltunk.  

3. Kérdések szakasza: kiválasztottuk, hogy melyik esettel kezdünk. Majd kérdéseket 

tettünk fel a problémát felhozónak. 

4. Nézőpontok: a szereplők azonosítását követően, az érintettek nézőpontjából vizsgáltuk 

az esetet. Minden résztvevő egy-egy szereplő „bőrébe” bújt.  Minden szereplő 

véleményét (pl: család, szülők, közösség, iskolaigazgató, pedagógus stb.) különböző 



vizualizációt segítő eszközzel jelenítettük meg, és az eset kontextusában vizsgáljuk, mit 

tesz, érez, gondol. 

5. Tanácsok az esetgazdának: brain-storming következett, melyben, nem a megoldást 

kerestük, hanem lehetséges alternatívákat egy új szemlélet kialakításához. 

6. A folyamat lezárása: az esetgazda visszajelzett a csoportnak arról, hogy érzései szerint 

mit tud hasznosítani az elhangzottakból.  Mi az, amivel szeretne dolgozni az alternatívák 

közül.  Ezután a csoporttal is lezártuk a megbeszélést, ezzel segítve azt, hogy mindenki 

gondolja végig, mi volt számára hasznos. 

 

A kiközösítés, csúfolódás témakörére is kaptunk ötleteket. Egy tanár kollégával kellett 

összefognunk, behívni mindkét diákot, aki érintett volt a konfliktusban. Mindkét felet 

meghallgattuk, jegyzeteltünk és visszaolvastuk nekik a leírtakat. Javasoltunk nekik 

megoldásokat, majd egy hét múlva újra kellett találkoznunk, hogy nyomon kövessük az 

eseményeket. 

 

       Szekérné Domokos Orsolya 

  

 

  



„The New Erasmus Program 2021-2027: Writing a Successful Project for your School” 

Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás által egyhetes angol 

munkanyelvű kurzuson vettem részt Firenzében az EUROPASS TEACHER ACADEMY 

szervezésében.  

Kurzusom témája kicsit kilóg a módszertani tanártovábbképzések közül. Viszont 

mindenképpen szerettem volna koordinátorként olyan kurzuson részt venni, aminek témája a 

projektmenedzsment. Korábban számos hazai tréningen vettem részt ebben a témában. 

Kihívásnak tartottam, hogy ezt angol nyelven is teljesítsem. 

A kurzusom témája az új Erasmus program (2021-2027) nyújtotta lehetőségek megismerése, 

amelyről már az utazásom előtt tájékozódtam. A kurzuson a tréner lépésről-lépésre vette végig 

a résztvevőkkel a projekt folyamatát a pályázatírástól a megvalósításon át a disszeminációs 

tevékenységekig. Saját intézményünkre specifikusan készítettem SWOT analízist, majd 

projekt-, kommunikációs- és disszeminációs tervet. Részletesen megismertem az Európai 

Fejlesztési Terv/Erasmus Terv kritériumait és az új Erasmus program prioritásait.  

Kiválóan felkészült trénerünk érthetően, látványos prezentációval és releváns példákkal 

támasztotta alá az információkat. A felmerülő kérdéseinkre mindig tudott válaszolni. A csoport 

munkáját jól szervezte, változatos pedagógiai módszereket alkalmazott, önálló feladatokat 

adott, amelyeket mindig együtt ellenőriztünk. A közösen szerkeszthető dokumentumokat 

Googe Drive-ban osztotta meg velünk. A csoportban voltak más szektorból is- felsőoktatás - de 

alapvetően mindenki pályázatírással és projektmenedzsmenttel foglakozó kolléga. Tőlük is 

sokat tanultam, a beszélgetéseink által sok új információhoz jutottam. Mivel a tervünk az, hogy 

az iskolánkkal az új Erasmus program akkreditációs lehetőségét pályázzuk meg 2021 őszén - 

ehhez mindenképpen hasznos tudást, friss információkat kaptam. Projektkoordinátorként 

nagyon jól tudom majd hasznosítani. A képzés során az idegen nyelvi, a digitális, a 

szervező/tervező és vállalkozói/ kezdeményező kompetenciáim fejlődtek jelentősen.  

Összegezve elmondható, hogy egy nagyon jól összeszedett, releváns és jól használható 

információkat átadó kurzuson vettem részt, amit kiváló tréner tartott. A tanultakat a következő 

pályázati ciklus pályázatainál tudom hasznosítani.   

 

       Szentgyörgyi Krisztina 

 

 



„Teaching Strategies, Conflict Management and Emotional Literacy” 

Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás révén 2 hetes angol 

nyelvű kurzuson vettem részt Firenzében az EUROPASS ACADEMY szervezésében.  

Az első héten foglalkoztunk a pozitív oktatással, a pozitív kommunikációval, 

beszélgettünk a tanárokat érintő stresszről, a kiégésről, megtudtuk, mi az a „Mindfulness”, azt 

is kipróbálhattuk, hogy működik. Ötleteket kaptunk, hogyan kell motiválni a tanulókat 

problémamegoldó- és kreatív gondolkodáson alapuló feladatokkal. 

A második héten a középpontban a konfliktuskezelés állt, ehhez kapcsolódott az érzelmi 

és szociális intelligencia fejlesztése különböző gyakorlati feladatokkal, szerepjátékokkal. 

Megismertük a konfliktusok típusait, megtanultuk, mit jelent az aktív hallgatás, érintettük az 

iskolai zaklatás témáját, megosztottuk egymással tapasztalatainkat. 

A megismert „jó gyakorlatok” közül olyan feladatokat ismertetek, amelyeket azóta 

sikerrel alkalmaztam a tanítási óráimon. 

1.  Feladat (ismerkedés) 

• a csoport tagjai körben ültek 

• az első ember megmondta a nevét, és csinált közben egy mozdulatot (tapsolt, 

integetett, széttárta a karját…) 

• a következő megismételte a nevét és a mozdulatát, majd elmondta a saját 

nevét, és kitalált ő is egy mozdulatot 

• amikor bezárult a kör, közösen ismételtük el a neveket és mozdulatokat. 

2. Feladat (jégtörő játék) 

• a csoport tagjai körben álltak 

• a tanár a következő utasítást adta: Keress valakit, aki hasonló cipőt visel, 

mint te! 

• mindenki talált párt magának, és 5 percet beszélgethetett vele a megadott 

témáról (pl. Mi motivál az iskolában?) 

• ezután újra kört alkotott a csoport 

• a tanár újabb utasítást adott: Keress valakit, aki hasonló ruhát visel, mint te! 

• 5 perc beszélgetés következett egy másik témáról (pl. Mi veszi el a 

motivációdat az iskolában?) 

• a játék tetszőleges ideig folytatható. 



3. Feladat (önbizalom) 

• annyi cédulát kellett előkészíteni, ahány társunk volt a csoportban 

• mindenkinek írtunk egy névre szóló pozitív üzenetet a következő módon: Te 

vagy az én ………… (valamilyen színem), mert …………………….. (pl. 

Te vagy az én rózsaszínem, mert nagyon édes vagy, és jól érzem magamat 

körülötted.) 

• mindenki felolvasta a céduláit, és átadta annak, akinek szólt. 

4. Jigsaw-módszer (kooperatív tanulás) 

• a „tanítva tanulás” elvére épül 

• a tanulókat 4x4 vagy 5x5 fős csoportokra osztjuk 

• mindegyik csoport kap egy résztémát 

• a csoport minden tagja ugyanazt a szöveget kapja, feldolgozza egyedül 

• a csoporttagok megvitatják a közös témát, magyarázóanyagokat készítenek 

• új csoportokat alkotunk úgy, hogy minden résztéma képviselője jelen legyen 

• a puzzle összeáll, mindenki előadja a saját anyagrészét. 

Végül két videót szeretnék ajánlani kommentár nélkül: 

https://www.youtube.com/watch?v=jB62Kvaspy0&list=PLkww2r0gig88d6olQ_HjLls42QHo

w6jIo 

https://www.youtube.com/watch?v=YdQnuqFlD7U 

        

 

Turnerné Magyari Kornélia 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jB62Kvaspy0&list=PLkww2r0gig88d6olQ_HjLls42QHow6jIo
https://www.youtube.com/watch?v=jB62Kvaspy0&list=PLkww2r0gig88d6olQ_HjLls42QHow6jIo
https://www.youtube.com/watch?v=YdQnuqFlD7U


„Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective 

Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies” 

 

Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás keretében angol nyelvű 

képzésén vettem részt Barcelonában. 

Az egy hetes kurzust egy nagyon kedves, türelmes, jól felkészült Barcelonában élő olasz 

tanárnő vezette. Igazán inspiráló volt számomra, hogy egy nemzetközi csapatban motivált, 

kreatív kollégákkal dolgozhattam együtt, akik szívesen osztották meg tapasztalataikat. 

A jól tervezett tematika szerint megismerkedtünk a motiváció, az együttműködés és az értékelés 

jelentőségével a tanítási-tanulási folyamatban. Számos videót, interjút, órarészletet néztünk 

meg, melyekből betekintést nyertünk a projekt alapú oktatás és a fordított/tükrözött 

osztályterem módszereibe. Rengeteg gyakorlatban alkalmazható technikát tanultam. 

Kipróbáltunk és használtunk innovatív online oktatást segítő alkalmazásokat: 

• Kahoot 

• Edpuzzle 

• LyricsTraining 

• Plickers 

• QuickDraw 

• Re-zoom 

 

A kurzus során tanultakból az alábbiakat emelném ki és ajánlom kipróbálásra: 

1. Flipped classroom – a tanulók otthon megtekintik a tanár által előre elkészített, 

ráhangoló online anyagot. Ezzel felkészülnek az osztálytermi közös témafeldolgozásra. 

A kontaktórán kiscsoportos feldolgozás következik közösen, az egyéni igények 

figyelembevételével. Nagyon hatásos a motiválatlanság, vagy a figyelemhiány esetén, 

mert, a tanulókat felelőssé tesszük a saját maguk által elsajátított ismeretanyagért.  

 



2. Zoom technológia – a csoport tagjai 1-1 képet kapnak, amit nem mutathatnak meg 

egymásnak, csak elmondhatják, amit látnak. A leírások alapján kell összeállítani a 

lehetséges történetet. Kooperatív, problémamegoldó, jó kommunikációs stratégiák 

szükségesek. Kreativitást és elvonatkoztatást igénylő feladat. Nagyon érdekes, 

elgondolkodtató és egyben egy izgalmas vizuális kaland. (Forrás: Bányai István: Zoom) 

3. Cooperative learning Roles – a kooperatív tanulásszervezés során nagyon fontos a 

csoporton belüli keretek és szerepek rögzítése. A lényeg, hogy a csoport minden 

tagjának önálló szerepe van, de emellett mindenkinek feladata a többiek segítése, a 

motivált együttműködés, az interakció.  

A munkamegosztás során szükséges szerepek: 

- the scribe (az írnok) 

- the speaker (a szónok) 

- the inquirer (a kutató) 

- the manager (a vezető) 

4. Rubrics – pontozási útmutató a diákok értékeléséhez. Jó példa az önértékelés és a 

visszajelzés fontosságáról. (www.quickrubric.com) 

 

A tanfolyam legfontosabb hozadéka számomra, a készség az attitűdváltásra. Ez pedig a 

tanulóközpontú óravezetés megvalósítása.  

 

                                                                                   Vámosné Kapitány Gabriella 

 

 

 

 

 

 


