
 

 

 

ERASMUS+ KA 101 

KÖZNVELÉSI MOBILITÁSOK  

„Módszertani megújulás egy sokszínű iskoláért” 

projekt  

 

MÓDSZERTANI GYŰJTEMÉNY  

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KÉSZÍTETTÉK: 

Burján Imre 

Fülöp Katalin 

Grófné Tóth Edit 

Hegyi Anna 

Lengyel Ágnes 

Németh Nóra 

Szekérné Domokos Orsolya 

Szentgyörgyi Krisztina 

Turnerné Magyari Kornélia 

Vámosné Kapitány Gabriella 

 

 

 

Szerkesztette: Szentgyörgyi Krisztina 

projektkoordinátor 

 

Győr, 2020. 01. 14. 

  



AJÁNLÁS 

Iskolánk 2109-ben „Módszertani megújulás egy sokszínű iskoláért” címmel harmadik 

alkalommal pályázott az Erasmus+ KA101 Köznevelési intézmények munkatársainak 

mobilitása pályázati kategóriában.  

A 2017-es sikeresen megvalósított projekt után a résztvevők közül kilencen pedagógiai 

módszertani kurzuson vettek részt, egy 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 a résztvevő kollégák beszámolóját gyűjtöttük össze a kurzusokon tanult jól 

alkalmazható pedagógiai módszerekről és gyakorlatokról.  

 

Szeretettel ajánljuk minden kollégánknak.   

 

Győr, 2020. 01. 14.      Szentgyörgyi Krisztina  

            projektkoordinátor  

  



„Teacher Training Courses Methodology” képzés Dublinban 

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

nyelvű kurzuson vettem részt Dublinban az CES - Centre of English Studies szervezésében. A 

kéthetes kurzus címe Teacher tranining courses methodology volt. 

A kurzus során a XXI. századi oktatás legújabb, legelőremutatóbb módszereit 

ismertették meg velünk a tanáraink. Többek között megismerhettem a tartalom és nyelvintegrált 

tanulás módszereivel, az internetes platformok kínálta lehetőségek használatával, előnyeivel. A 

megismert „jó gyakorlatok” közül két egyszerű feladatot ismertetek. 

1. Szókincs fejlesztő feladat: 

• a nap kezdésénél a csoport tagjai azt a feladatot kapták, hogy készítsenek 

egy öt oszlopból álló táblázatot. Mindegyik oszlop egy-egy szófajt jelölt, a 

főnévtől a határozószókig 

• a tanárunk megadott egy tetszőleges betűt, majd nekünk ilyen kezdőbetűvel 

különböző szófajú szavakat kellett a táblázatba beírni 

• Egymás után négy különböző kezdőbetűvel kellett különböző szófajú 

szavakat gyűjtenünk 

• a következő nap reggelén ugyan így indult a nap, de a feladat egy kicsit 

módosult. A „D” kezdőbetűvel kellett egy igét írnunk, a következő oszlopba 

azonban már a beírt igénk utolsó betűjével kezdődő főnevet kellett 

keresnünk, a következő oszlopba a főnév utolsó betűjével kezdődő 

melléknevet, és így tovább 

• a harmadik nap reggelén ugyan ezt a feladatot úgy oldottuk meg, hogy 

körbeálltunk, majd elkezdtünk dobálni egy kislabdát. A kezdő ember 

mondott egy igét, majd aki a labdát kapta, annak az ige utolsó betűjét 

kezdőbetűként felhasználva mondania kellett egy főnevet, és így tovább. 

  



2. Kommunikációs készség és képzelőerő fejlesztése. 

• a csoportból mindenkinek kijelöltek egy párt, ezután a pár egyik tagját rövid 

időre kiküldték a teremből 

• a teremben maradt tanulóknak levetítettek egy másfél perces némafilmet. A 

másfél perc alatt rengeteg érdekes dolog történt a filmben 

• a film levetítése után bejöttek a kiküldött személyek, majd ezt követően 

mindenki a párjának lemesélte, hogy milyen történetet látott 

• utána ők mesélték el a teljes csoport előtt, hogy ők a párjuktól milyen 

információt kaptak 

• ezt követően levetítették a filmet hanggal együtt, majd mindenki levonta a 

tanulságot, hogy menyire értelmezte jól, vagy esetleg menyire értelmezte 

félre a történetet 

• ezután a párok szerepet cseréltek és a páros azon fele ment ki a teremből, 

akik előtte filmet néztek 

• így a páros mind a két tagjának mesélnie és hallgatnia is kellett egy-egy 

történetet 

Úgy gondolom, hogy mind a két feladat nagyon jól használható az idegen nyelv tanulása 

mellett egyéb szakórákon is. 

Burján Imre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English Language Development for Teachers and Staff working in Education 

 

Mivel angolul passzív szókinccsel rendelkezem, örömmel éltem az Erasmus+ pályázat kínálta 

lehetőséggel, és a nyáron a máltai Easy School of Languages nyelviskola szervezésében az 

English Language Development for Teachers and Staff working in Education című tanfolyamán 

vettem részt. 

A tanfolyam jól elkülönített délelőtti és délutáni foglalkozásokból állt, előbbi a nyelvtanra és a 

szókincsfejlesztésre, utóbbi a beszédfejlesztésre fókuszált. A tananyagot különböző témák köré 

építették fel (oktatás, kulináris ismeretek, utazás stb.) és a felvezetésük mindig valami 

figyelemfelkeltőt, vitaindítót vagy csattanós, humoros történetet tartalmazott. Ez azt jelentette, 

hogy vagy csoportosan vagy párban azonnal beszéltettek minket és a hibáinkat csak akkor 

javították ki, ha a tanult tananyaggal volt kapcsolatos. Folyamatos párbeszédre, kérdezz-

felelekre buzdítottak. 

Például ismerkedéshez (és nem mellesleg a kérdőmondatok és igeidők gyakorlásához) adatokat 

kellet gyűjtenünk egymásról (pl: megtudni ki allergiás a macskára, kit érdekel a klasszikus zene, 

ki késik el rendszeresen a suliból, ki szereti a csokit, ki utálja a focit). Ha a csoport tagjai már 

ismerik egymást, akkor több kérdést is lehet feltenni egy témához: Utaztál már hajóval? Mikor? 

Hová? Kivel? Számítasz még menni? Énekeltél nyilvános helyen? Mit? Hívtál valamikor 

rendőrséget? Miért? 

Szerettem a hallás utáni szövegértést is, főleg, hogy ha ez zenehallgatással járt. A szöveget 

megkaptuk kinyomtatva, úgy hogy minden sorból hiányzott egy szó. Először ezeket kellett 

kihallani a szövegből, utána következett a múlt/jövő idejű alakok keresése, ami egyúttal a 

szöveg fordítását is jelentette. Az egészet a közös éneklés tette felejthetetlenné. 

A délutáni órákon voltak kötetlen játékok is. A csoport minden tagja választott egy betűt, amit 

felírtak a táblára. Ezután tetszőleges csoportszámot lehet létrehozni (mi két csoportra 

oszlottunk), majd olyan szavakat kellett alkotni, amiben csak ezek a betűk szerepelhettek. Az a 

csoport győzött, aki több szót volt képes felírni. 

Ha van valami, amit mindenképp szeretnék kiemelni ebből a két hétből, akkor ez a játékosság, 

szórakozás, nevetve vagy énekelve tanulás tapasztalata. Diákjaimat csak arra tudom buzdítani, 

hogy ha adódik egy ilyen lehetőségük, éljenek vele. 

 

       Fülöp Katalin 

 

 



Using Technology in the Classroom 

A matematika és fizika tantárgyakat tanítom a 9-12. osztályokban és osztályfőnök 

vagyok. Fontos számomra a szakmai és személyes kompetenciáim folyamatos fejlesztése, az új 

dolgok kipróbálása, elsajátítása és intézményi elvárásoknak való megfelelés. A tanfolyam 

kiválasztásában személyes motivációm volt az angol nyelvi kompetenciáim fejlesztése és 

ismereteim bővítése az ír kultúráról, továbbá interkulturális kommunikációm erősítése. 

Dublinban az Alpha College kurzusa tanároknak szólt, így biztosította a lehetőséget, 

hogy kapcsolatokat építsek ki más nemzetiségű tanárokkal. Lehetőségem volt megismerkednie 

az IKT technológia használatának jelenlegi fejleményeivel és annak hatékony alkalmazásával 

az osztályteremben. 

A tanfolyam elvégzésével nőtt a tanórák minőségének színvonala, mert integráltam a 

digitális eszközök hatékony használatát iskolám tanítási és tanulási folyamataiba. Ezzel 

lehetőségem lett a tanulók aktív és kreatív tevékenységének növelésére. A diákok számára 

érdekesebbé és könnyebbé tettem a számukra nehéz tantárgyak és tananyagok megtanulását, 

aminek fontos szerepe lehet a korai iskolaelhagyás megelőzésében. 

Megvitattuk a digitális lábnyom és digitális állampolgárság következményeit, az 

internethasználat veszélyeiről beszéltünk. Megismertük a Google classroom használatát, amin 

keresztül kommunikálni tudunk egymással. Naponta tanultunk új programokat. A TED-ED 

program, melynek segítségével videókhoz lehet gyorsan és könnyen létrehozni feladatlapot. 

Megismertem a külföldön már ismert Flipped módszert, aminek nagy haszna, hogy a tanuló 

saját tempójában haladhat.  A tanár felveszi az anyagot, kiküldi, a diák annyiszor hallgathatja 

meg, amennyiszer szükséges, a csatolt feladat megoldásával visszajelzést küld, hogy mennyire 

értette meg az adott anyagot, a következő órán már a gyakorlás következik. A gyerekek nagyon 

sokat hallgatnak zenét, nagy népszerűségnek örvend egy-egy zeneszám használata a tanórán, 

így nagyon örültem a Lyricstraining megismerésének, mellyel kiválaszthatok egy-egy 

zeneszámot, megadhatom a csoport szintjét és a program kihagy szavakat a dalból, mit időre 

kell megoldani. Többször visszajátszható az adott sor, nagyszerű és izgalmas gyakorlási 

lehetőség. Kahoot, Quizizz és Quizlet programok pedig tesztkészítés lehetőségét kínálják, 

amivel versenyeztetni is lehet a tanulókat. 

Azóta több megismert programot használtam tanóráimon, nagy sikerrel. Google 

űrlapokat eddig is használtam már, de sok új lehetőséget ismertem meg alkalmazásához, például 

eddig nem tudtam, hogy segítségével teszteket is írathatok, a program gyorsan értékel és 

osztályoz, valamint visszajelzést is küld a tanuló felé. 

        Grófné Tóth Edit 



Stage pour Professeurs : exploitation pédagogique et didactique des oeuvres d`art 

Szakmai gyakorlat tanárok számára: műalkotások oktatási és didaktikai hasznosítása. A 

művészet a tanulás szolgálatában. 

Helyszín: Campus International de Cannes, Franciaország  

Tanár: Marie Bretonnier 

Ez a kurzus alapvetően gyakorlati jellegű volt: célja egyrészt gyakorlati feladatok felfedezése 

és tesztelése a résztvevők számára pl. vers, fénykép, videó, színházi kifejezés. Másrészt a 

művészeti és kulturális gyakorlatok a tanárok eszköztárát is gazdagították azzal, hogy a 

kultúrán, a művészeten keresztül fejlesztettek készségeket mind írásbeli, mind szóbeli 

szempontból. A gyakorlat minden délelőtt elméleti háttér bemutatásából, délután a gyakorlati 

feladatokból állt, amelyeket egyénileg vagy egy csapatban kellett elvégezni, hogy a résztvevők 

is megtapasztalják, hogyan lehet a művészet segítségével tanulni és tanítani. Tehát újra diákok 

lehettünk.  

Mindennap egy művészeti ágat gyakoroltunk. 1. nap az elméleti hátteret ismertük meg, pl. miért 

„blokkolnak le a diákok”, miért félnek akár saját anyanyelvükön is megszólalni, pedig 

megtanulták önmagukhoz mérten a tananyagot. Szó volt stresszről, hiedelmekről, rossz 

egészségről, korlátozott forrásokhoz való hozzáférésről, és természetesen korlátozott kognitív 

funkciókról. Marie szerint a diák elsődleges igénye a támogatás, a biztonságkeresés. A legtöbb 

tanulót a kudarctól való félelem bénít le. Gyakran szégyentől, önbizalomhiánytól szenvednek. 

Arról is beszélt átfogóan, hogyan lehet ösztönözni, motiválni a diákot a megszólalásra, hogyan 

lehet tanórákon ezt a félelmet oldani. Minden nap a művészet egy-egy ágában mutatta meg 

nekünk a lehetséges feladatokat. 2. nap a mesék segítségével, 3. nap a FL’Art festészettel, 4. 

nap az irodalmi műveket ismertünk meg, 5. nap pedig a zenét, a mandala-rajzolást és színezést 

tanultuk. Bár voltak egyéni feladatok, mindig hangsúlyozta, hogy legjobb, ha a diákok 

csoportban dolgoznak, és az önellenőrzés fontosságát kiemelte. Ezen kívül hangsúlyozta, hogy 

a meg kell tanítani a diákokat, ne csak a feladatra figyeljenek, hanem közben önmagukra is. A 

tanár szerepét is vettük minden nap, szerinte a tanár, aki anélkül bátorít, hogy túlzottan 

intervencionista lenne, segít félretenni azt az érzést, hogy a produkció "kudarcot vallott". 

Miközben megnyugtatja, ezzel motiválja, ösztönzi a tanulást. 

Számomra az irodalommal foglalkozó napon kívül, mint gyógypedagógus volt jelentős a 

kurzus. Egyre inkább tapasztalom, hogy a nem megfelelő kommunikáció, vagy szinte a 

kommunikáció hiánya mennyi problémának és konfliktusnak okozója nemcsak az idegen 



nyelvi órákon, hanem az iskolai életben, a diákok szakmájában, a tanulásnál is. Ezért kiemelt 

feladatnak tartom a kommunikáció fejlesztését. Számomra a legnehezebb a pszichikai, 

személyes akadályok leküzdése, amikor a diák meg sem szólal, vagy tőszavakat mond csak. Ez 

fakadhat szókincshiányból, korlátozott kognitív funkciókból, de leggyakrabban a 

megszólalástól való félelemből, a stresszből. Olyan gyakorlati ismereteket szereztem és 

gyakoroltam, olyan bizalomépítő technikákat, amelyek segítik a megfelelő kommunikációt, ezt 

a diákok szakmájuk és a mindennapok során kamatoztathatják. Másodsorban én is úgy látom, 

hogy a gyengébb vagy közepes képességű diákokat ösztönözni a tanulásra, akár a feladatok 

megértésére úgy lehet, ha legyőzik a félelmeiket vagy sérelmeiket és a passzivitásukat.  

A motiváló feladatokból mutatok be kettőt, ezeket mind nyelvi órán, de magyar órán és 

fejlesztéseken is lehet használni. 

1. Zenei feladat: bármilyen szófaj, nyelvi elem gyakorlására alkalmas nyelvi órákon, 

magyaron és fejlesztésen. Egy új, modern, közismert zeneszöveget kell kiválasztani, 

amit a diákok szeretnek. Először meghallgatják, majd megkapják a zene szövegét 

hiányosan. Pl. hiányoznak a főnevek vagy a melléknevet, igék, és ki kell egészíteniük. 

Tovább lehet fejleszteni, pl. a megadott szavakat ellentétes jelentésű szavakkal 

kicserélni. De nagyon jó példa az igekötők, prepozíciók gyakorlására, pl. az eredeti 

alakokat ellentétes irányú igekötőkkel vagy prepozíciókkal helyettesíteni. 

2. Kommunikáció fejlesztése: ha a diák önálló feladatot kap, pl. portré leírása, szoba 

bemutatása, érvelés, és látjuk, nem szólal meg, nem ír semmit, akkor bevezetésnek 

példamondatokat adjunk, amit be kell fejeznie. 

3. Kommunikáció fejlesztése: 4-5 diák felvesz egy állóképet, rájuk van bízva, mit akarnak 

kifejezni. Pl. mi egy kávéházi jelenethez ültünk be. Az egyik szereplő megmozdul, és 

megérint valakit a csoportból, aki elmeséli, ki ő, mi történt vele. Majd ő érint meg egy 

szereplőt, aki szintén elmeséli, és így áll össze a történet. 

Hegyi Anna  



 

„Gamification”  – játékos képzés Pulán 

Az iskolánk által ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és nyertes pályázatunk révén két 

hetes angol nyelvű módszertani kurzuson vehettem részt a horvátországi Pulában, a 

PRICALICA szervezésében. A kurzus a GAMIFICATION (Játékosítás) elnevezést kapta, ami 

kicsit talányosnak és nehezen magyarosíthatónak tűnik, azonban jól összefoglalja a program 

lényegét és alapelvét. A cél a nehezen motiválható, gyakran tanulási nehézségekkel és 

magatartási zavarokkal küzdő új diákgeneráció pozitív megközelítése a játék, a játékosság 

segítségével. A játék hasznosíthatóságával, a játékos tananyagelsajátítás, számonkérés új 

módszereivel és lehetőségeivel, jó gyakorlataival ismerkedhettünk meg. A nemzetközi csoport 

német, észt, lengyel, bolgár, spanyol és magyar kollégákból állt össze, aki különböző életkorú 

gyerekekkel és fiatal felnőttekkel foglalkoznak különböző oktatási intézményekben. Többen 

éltek a lehetőséggel, hogy kipróbált és jól bevált ötleteiket, jó gyakorlataikat bemutassák. 

Érdekes volt megtapasztalni, hogy más országok oktatási rendszerében hogyan jelennek meg 

ezek az új módszerek. 

A megismert „jó gyakorlatok” közül kettőt szeretnék bemutatni, amelyeket mind osztályfőnöki, 

mind szaktantárgyi órákon jól lehet hasznosítani. 

1. Ismerkedés, csapatépítés játékos bemutatkozással: 

- Minden résztvevő körben áll, és mindenki kitalál egy rá jellemző tulajdonságot 

keresztnevének kezdőbetűjével (pl.: álmodozó Ágnes) 

- Ehhez a névhez egy mozdulatsort és egy sajátos hanghordozást, hangsúlyozást társít 

- A körben állók közül mindenki egyesével kilép és így mutatkozik be 

- Ezután a kör minden tagja megismétli a bemutatkozásnak ezt a formáját 

- A kör tagjait véletlenszerűen csapatokba soroljuk, majd félre vonulva minden csapat 

egy közös bemutatkozást készít, amely a tagok mozdulatsoraiból épül fel, így egy 

közös tánc lesz egy választott zenére 

  



 

2. Kahoot: Quiz feladattípus 

A program a https://kahoot.com oldalon érhető el. Lehetőséget ad feladatsorok 

összeállítására, valamint ezek megoldására online módon, az internet segítségével. 

Az alkalmazás nagy előnye, hogy a feladatsor megoldható okostelefonról, tabletről 

és számítógépről is, emellett egyéni és csoportmunkára egyaránt lehetőséget ad. 

Két kolléga is bemutatta ezt az alkalmazástt, saját készítésű feladatsorral: egyikük 

Spanyolországról tett fel kérdéseket, egy magyar kolléganő pedig a Toldihoz 

készített feladatsorát osztotta meg velünk. 

Az oldalon regisztrálni lehet tanárként, diákként valamint közösségi célból is. A 

regisztráció során meg kell adni egy tetszőleges felhasználónevet és egy jelszót. A 

regisztrált felhasználók tudnak belépni a felületre, ahol a nyitóoldal fogadja őket. 

 

       Lengyel Ágnes  

  

https://kahoot.com/


Methoden des E-Learning: Tablets, Apps& Web 2.0 im Deutschunterricht 

 

Az Erasmus+ KA1 köznevelési pályázatnak köszönhetően egy ötnapos kurzuson vettem részt, 

melynek témája az IKT eszközök használata a német nyelv tanításában, tanulásában (eredeti 

címe: Methoden des E-Learning: Tablets, Apps& Web 2.0 im Deutschunterricht”). 

A tanfolyam elején elkészítette mindenki a saját Google Sites oldalát, ahová mentettük a 

tanfolyamon tanultakat. Minden nap újabb és újabb interaktív online játékos tanulási 

módszereket (pl.: Learningsapps, Kahoot, Socrative, Quizizz) ismertünk meg, próbáltunk ki.  

Megtanultuk, hogy kell QR-kódot készíteni, milyen előnyökkel jár a használata. 

Különféle gyors feedback módokat is megismertünk (pl.: AnswerGarden, Tricider). 

De figyelmeztettek minket az internethasználatban rejlő veszélyekre is. Ilyenek például a 

szerzői jogvédelem szabályai: mire kell ügyelnünk, ha képeket, videókat töltünk le, szeretnénk 

felhasználni. 

A tanfolyam végére sok új módszerrel lettem gazdagabb, amiből néhányat itt röviden szeretnék 

nektek is ismertetni. 

Goole Sites: https://sites.google.com/ 

Ingyenes weboldal 100MB tárolóhellyel. 

Bejelentkezés: gmail-címmel vagy anélkül, de akkor regisztráció szükséges az  

       aktuális email-címmel 

Előnye: további ingyenes tárhely különböző anyagainknak 

Fontos tudnivaló: ha éppen nem használjuk, akkor ne maradjunk bejelentkezve 

Padlet : https://padlet.com/  

Virtuális faliújság, amire virtuális cetliket ragaszthatunk, de annál több lehetőséggel, mert 

hozzáadhatunk képeket, videókat is.   

Bejelentkezés: gmaillel vagy facebookkal – ingyenes (de csak 3 padlet cím !!!)    

Használható eszközök: okostelefon, számítógép, tablet, laptop, iPad 

Didaktikai lehetőségek: 

- bevezetés egy témába 

- téma elmélyítése 

- összefoglalás 

- vita felvezetése 

- multimédia gyűjtemény 

- dokumentáció 

https://sites.google.com/


Láthatóság- beállítható: 1. azok látják, akikkel megosztjuk  

            2. nyilvános (azaz bárki láthatja)  

    de ezen belül is beállítható, hogy láthatja/ felírhat a 

    falra/ moderálhatja a falra felírtakat 

Ha valaki ír a falra, értesítést küld az email címre, ha az opcióknál ezt így állítjuk be. (Ez 

nagyon jól használható, ha véleményeket kérünk bizonyos témában.) 

Quizizz:   https://quizizz.com/ 

Interaktív feleletválasztós játék (online gyakorlatok, quizkérdések), melyeket magunk is 

készíthetünk, vagy a már meglévőkből válogathatunk. Hasonló a Kahoot-hoz és a Socrative-

hez. A játékos tanulás egyik jó módszere. 

Bejelentkezés: ingyenes regisztráció szükséges, ha magunk is szeretnénk  

      készíteni 

Használható eszközök: okostelefon, tablet, számítógép vagy laptop  

Didaktikai lehetőségek: 

- óra eleji bevezetés 

- ismétlés 

- összefoglalás 

- rendszerezés 

- előzetes tudás felmérése 

Láthatóság: beállítható, hogy public (mindenki láthatja)   

vagy 

                                                private (csak, akikkel megosztjuk) 

Előnye: házi feladatként is feladható, ahol meghatározhatjuk az elkészítés határidejét is. 

Továbbá a kérdéssor a megoldókulccsal együtt bármikor kinyomtatható (pdf fájl-ként 

elmenthető), így bármikor újra használható gyakorlásként, dolgozatként. 

  

https://quizizz.com/


 

AnswerGarden:  https://answergarden.ch/ 

Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy az osztályteremben lévők egyidőben véleményt 

nyilvánítsanak bizonyos témában, vagy valamilyen kérdésre választ adjanak.  A megadott 

válaszokat szófelhőkben láthatjuk, a legtöbbször szereplő válasz nagyobb és vastagabban 

szedett betűkkel jelenik meg. 

Bejelentkezés: nincs kötelező regisztráció (de a szerkesztő –admin készítsen   adminisztrációs 

jelszót, amivel kérdéseket tud feltenni, válaszokat írhat, beállíthat különböző 

dolgokat: pl. letilthatja a nem megfelelő stílusú válaszokat stb. 

 

Használható eszközök: okostelefon, tablet, számítógép vagy laptop 

Didaktikai lehetőségek: 

- gyors véleménykutatás 

- ötletadás adott témában 

- rövid számonkérés 

Láthatóság: akikkel a linket/ QR-kódot megosztjuk 

Előnye: gyorsan láthatók a válaszok 

 

       Németh Nóra 

  

https://answergarden.ch/


 

„Early School Leaving” tanfolyam Nicotera   

Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás révén 2 hetes 

kurzuson vehettem részt Giovani per l’Europa iskola szervezésében a korai iskola elhagyás 

ellenei küzdelem témakörben, Olaszországban. 

A program konkrétcélja a lemorzsolódás csökkentése az első szakmájukat tanuló 

fiatalok körében, úgy, hogy a szakemberek korai szakaszban azonosítják a lemorzsolódás 

szempontjából veszélyeztetett diákokat, és változatos –intézményre, csoportra, személyre 

szabott módszerek alkalmazásával –megakadályozzák a diákok kiesését az iskolából. 

Korai iskolaelhagyóknak tekinthetők mindazok a 18 és 24 év közötti fiatalok, akiknek 

nincs befejezett középiskolai végzettségük. 

A csoportunk pszichológus végzettségű és különböző tantárgyakat oktató tanár 

kollégákból állt, így nagyon jól ki tudtuk próbálni a módszereket, amelyeket a 

csoportvezetőnk megtanított és szituációs feladatokkal el is végeztetett velünk. 

Az egyik közülük a Wanda módszer, 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 másik módszer, amelyet kiemelnék a tanultakból az Animclass: 

Az animáció készítés módszerei: 

papírkivágás 

tárgymozgatás (tárgyanimáció, agyag-gyurma) 

rajzolt animáció 

homokanimáció 

fotóanimáció 

számítógépes animáció 

Több oktatási területről érkeztünk a csoporttársaimmal, így mindenki maga választhatott a 

saját témáiból. Én az újraélesztést választottam, amelyhez animációt készítettem, 

felhasználva gifeket, figyelemfelkeltő feliratokat is. Minden érzékszervünket, használtuk 

így sokkal érdekesebb, színesebb volt a feladat. 

A munkát nem egyszerre végeztük, hanem besegítettünk egymásnak a kisfilm készítésében, 

így a csoportunk is Összeszokottabb és empatikusabb lett. 

 Összeségében úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt külföldön bevált gyakorlatokat 

kipróbálni, azóta gyakrabban kérem meg a diákokat, hogy vegyék elő a telefonjukat, 

alkossanak a témához kapcsolódva. Azt tapasztalom, hogy gyakran így hatékonyabban 

rögzülnek az információk, mint egy frontális oktatási helyzetben. A telefonhasználat egy 

állandó vita téma a kollegáim között, megpróbálom őket meggyőzni, hogy próbáljak ki, 

hogy „okosan” is lehet a gyerekekkel telefont használni. 

       Szekérné Domokos Orsolya 

 

 



„Teaching strategies, conflict management and emotional literacy”  

Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás által kéthetes angol 

munkanyelvű kurzuson vettem részt Barcelonában az EUROPASS TEACHER ACADEMY 

szervezésében. Tanáraim pszichológus végzettségű trénerek voltak, akik nagy gyakorlattal 

rendelkeznek a tanártovábbképzésekben és a csoportok irányításában.  

A kurzusom fő témái:  

• pozitív pszichológia 

• érzelmi intelligencia fejlesztése 

• támogató, pozitív oktatási környezet 

• konfliktus kezelés lehetőségei 

• diákok közötti zaklatás – cyber bullying 

• mindfullness technikák megismerése 

• burn out syndroma megelőzési lehetőségei  

• peer mediator – kortárs segítő szerepe a konfliktushelyzetekben 

• kritikus gondolkodás 

• egészséges életvezetés 

A kurzuson tanultakat nagyon jól tudom használni a szakmai képzésben, 

személyiségfejlesztés, kooperáció és konfliktuskezelés, illetve szakmai kommunikáció 

foglalkozásokon. Mindkét hét egy projekt készítéssel zárult, amelyet megadott szempontok 

alapján kellett elkészíteni párban, majd előadni egymásnak.  

Alábbiakban három olyan gyakorlatot ismertetek, amelyet talán bármilyen tanórán, de 

osztályfőnöki munkában mindenképpen alkalmazhattok a diákokkal való mindennapi munka 

során.  

1. Utazás szervezés: 4 fős csoportokat alkottunk, akik egy családot jelenítettünk meg. 

Anya, apa, gyerekek. Mindenki kapott a szerepéhez egy általa elvárt programot, amelyet 

a közös nyaralás során szeretne megvalósítani. Pl. apa túrázni szeretne, anya a 

tengerparton strandolni, a kamaszlány vásárolgatni a városban, a fiútestvére pedig 

lovaglási lehetőséget keres a nyaralás során. Közösen meg kellett tervezni a nyaralást, 

mindenkinek az igényét figyelembe venni. Ennek megfelelően kellett konszenzusra 

jutni.  

Fejleszti: kommunikációt, kooperációt, a konfliktuskezelést egy csoporton belül.  



2. Hogyan viselkedem konfliktushelyzetben? - modellezés gyurmával vagy megjelenítés 

rajzban: 

Választhattunk a rajzolás és a gyurma között. Ábrázolni, illetve megformázni kellett 

ezen eszközök segítségével, hogy hogyan viselkedem a konfliktus helyzetben, milyen 

stratégiát követek a konfliktus megoldásában. Miután mindenki elmondta magáról és 

megmagyarázta, hogy miért úgy ábrázolta, újra kellett gondolnunk és megjeleníteni azt, 

hogy miben szeretnék változást elérni? Ezt követően azt is újra ábrázoltuk rajzban vagy 

megformáztuk gyurmából.  

Fejleszti: kommunikációt, kreativitást, manipulációt  

3. Kortárs mediátor szerepe a kamaszok közötti konfliktus megoldásában:  

A kurzuson kiemelten foglalkoztunk a kamaszkorú diákok problémáival: 

konfliktushelyzetek, zaklatás, önértékelési problémák, hangulatingadozások stb. A 

konfliktuskezelésben jól alkalmazhatók a kortárs segítők – peer mediatorok. A serdülők 

inkább hallgatnak a velük egykorú diáktársaikra, mint a felnőttekre. Különösen igaz ez 

egy megoldhatatlannak tűnő konfliktushelyzetben. Csoporttársaimmal eljátszottunk 

olyan szituációkat, amelyekben egymást segíthetik a diákok az ilyen helyzetek 

megoldásában. Természetesen erre képzett mediátorok kellenek, de gyakorolni és 

hasonló, életszerű szituációkat teremteni és eljátszani a gyerekekkel tanórán is lehet.  

Fejleszti: együttműködést, kommunikációt, empátiás készséget, konfliktuskezelést 

 

A kurzuson tanultakat szívesen alkalmazom a mindennapokban, a tanóráimon. Az elméleti és 

gyakorlati oktatás során megerősítést kaptam abban, hogy a pedagógiai munkámban mennyire 

fontos a pozitív pszichológia, az empátia, a pillanat megélése, a siker hangsúlyozása a tanulási 

folyamatban. Hiszem és vallom, hogy az emberi értékeknek és kapcsolatoknak helye van a mai 

digitális és virtuális világban, ahol a kamasz korosztály olyan jól érzi magát.  

 

       Szentgyörgyi Krisztina 

 

 

 



„Happy Schools” és „Life Coaching” képzés Barcelonában 

Az ERASMUS KA1 köznevelésben benyújtott és elnyert támogatás révén 2x1 hetes 

angol nyelvű kurzuson vettem részt Barcelonában az EUROPASS ACADEMY szervezésében. 

Az első 30 órás kurzus címe: „Happy Schools: positive education for well-being and life-skills 

development”, a másodiké: „Life Coaching for Teachers: happy teachers for better students” 

volt. 

A két kurzusnak voltak hasonló elemei, a középpontban egyértelműen a pozitív oktatás 

állt. Megismerhettem a pozitív pszichológia módszereit és eszközeit, megtanultam, mennyire 

fontos a tanárok és a tanulók „jól-léte”. Nagy örömömre szolgált, hogy a „flow-élmény” 

kapcsán egy magyar származású pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály, munkásságába is 

betekintést nyertem. Számos jól használható, kreativitást- és kommunikációs készséget 

fejlesztő, önbizalomerősítő gyakorlatot próbáltam ki a két hét során, különösen nagy élményt 

nyújtottak számomra a meditációk.  

Mindkét hét egy saját projekt bemutatásával zárult, amelyet megadott szempontok 

alapján kellett elkészíteni, majd előadni. Az én választásom a Disputanapra esett, amelyet már 

sokszor megszerveztem iskolai és városi szinten is. A szónoki- és vitaverseny felkeltette a más 

országokból érkezett kollégák érdeklődését is, számos kérdést kaptam a szervezéssel, 

lebonyolítással kapcsolatban, néhányan jelezték, hogy kipróbálják majd a saját iskolájukban. 

A megismert „jó gyakorlatok” közül egy komplex és két egyszerű feladatot ismertetek, 

amelyeket azóta sikerrel alkalmaztam a tanítási óráimon. 

3. Komplex feladat (ismerkedés, önismeret, kommunikáció, érvelés, kreativitás) 

• a csoport a bemutatkozás után azt a feladatot kapta, hogy rajzolja körül a 

tenyerét 

• az ujjakba mindenki beírta a hobbiját, egy utazását, milyen állat lenne, miben 

jó és mi a célja 

• a papírok összekeverése után meg kellett találni a hozzánk került tenyér 

„gazdáját” 

• ezután következett az ujjakba írt jellemzők megbeszélése 

Ezzel véget ért a feladat első része. A második egység: 

• vizualizálni kellett a megjelölt célt (rajz, építőkocka, hajtogatás, fonalak…) 

• az elkészült alkotások bemutatásával zárult ez a rész 



A harmadik egység: 

• össze kellett gyűjteni, mi minden nehezíti/akadályozza a célod 

megvalósulását 

• elő kellett adni a többieknek 

A negyedik egység: 

• felálltunk 2 sorba egymással szemben 4-4 fő (ha páratlanul vannak a dákok, 

beáll a tanár is, ha párosan, akkor nem) 

• az egyik sorban állók feladata az volt, hogy mondják el a párjuknak, mi a 

céljuk, és kérjenek tanácsokat, ötleteket, hogyan tudnák megvalósítani azt 

• ha lezajlott ez a párbeszéd, tovább kellet lépni a következőhöz, a feladat és a 

szereposztás ugyanaz maradt 

• miután mind a 4 szemben álló adott tanácsot egymástól függetlenül, 

szerepcsere történt, a másik sor kérte a szemben állók segítségét. 

 

4. Egyszerű feladat (koncentráció) 

• mindenki felállt, és tetszőlegesen odalépett a csoportból valakihez, kezet 

fogtak, bemutatkoztak egymásnak (csak a keresztnevet kellett mondani), 

például: Ágnes-Katalin 

• ettől kezdve megkapták egymás nevét (nevet cseréltek), Ágnes lett Katalin, 

Katalin pedig Ágnes 

• odaléptek egy következő társukhoz, bemutatkoztak neki, de már nem a saját 

nevet, hanem a kapott nevet mondták (például Ágnes, aki valójában Katalin, 

megkapta a második körben a Sándor nevet) 

• tetszőlegesen halad mindenki tovább mindaddig, amíg vissza nem kapja a 

saját nevét 

• ha ez megtörténik, kiáll a játékból 

• ha senki nem tévesztett, az utolsó két játékos kezet fog, és mindkettő a vele 

szemben álló nevét mondja (amennyiben nem így ér a játék véget, valaki 

hibázott menet közben, nem jól koncentrált, ezért a feladatot meg kell 

ismételni). 

  



 

5. Egyszerű feladat (önbizalom) 

• egy A4-es lapot annyiszor kellett behajtani, ahány fős a csoport 

• a tetejére rá kellett írni a saját nevet, ezután továbbadni 

• aki megkapta, elolvasta a nevet és leírta röviden, hogy miért hálás annak a 

személynek, illetve mit csodál benne, majd ő is továbbadta 

• aki megkapta, nem látta, mit írt az előtte lévő, csak a nevet olvasta el, majd 

ő is megírta üzenetét 

• addig tartott a feladat, amíg vissza nem ért a lap az elindítójához 

• mindenki kapott időt, hogy végigolvassa, természetesen nem kellett semmit 

felolvasni a személyes üzenetekből 

• nagyon jó volt olvasni a kedves, biztató sorokat, és legalább ennyire jó volt 

látni a mosolygós arcokat olvasás közben. 

 

Végezetül annyit tudok még ajánlani, hogy mindenki próbálja ki a „te-nyelv” helyett az 

„én-nyelvet”, a pozitív kommunikációt, mert valóban csodákra képes! Például, ha egy diák 

késik az óráról, ne azt mondjuk, hogy TE már megint elkéstél, mert olyan 

szétszórt/figyelmetlen/megbízhatatlan/lusta… stb. vagy, hanem mondjuk inkább azt, hogy Én 

nagyon szomorú vagyok, amiért nem voltál itt az óra elején, és nem hallottad, milyen jó 

kérdéseket tettek fel a társaid a házi feladat ellenőrzése közben. 

 

        

 

Turnerné Magyari Kornélia 

 

  



 „The 4 Cs” képzés Firenzében 

 

2019. augusztus 26-31. között, az Europass Teacher Academy hallgatójaként, a „The 

4 Cs” kurzus résztvevője voltam. A képzés tematikája a tanítási-tanulási folyamat négy fontos 

és érdekes területét érintette, ezek a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a kommunikáció és az 

együttműködés. (Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools) 

A csoportvezetőm dr. Sheila Corwin Kaliforniából származó, akkor már évek óta 

Firenzében élő tanárnő volt, kiváló tanár, mentor és pszichológus. Hasznos elméleti és 

gyakorlati, óravezetési tanácsokat szereztem az önértékelés, az „aktív hallgatás”, a 

problémamegoldás, a metakommunikáció, a kollaboráció és a tanulók motiválásának 

lehetőségeiről.  

Válaszokat és hasznos ötleteket kaptam a számomra nagy kihívást jelentő problémára: „Hogyan 

motiválhatók, hogyan vonhatók be a kevésbé aktív tanulók a kollaboratív tanóratervezésbe?” 

Tanárom, Sheila remekül ötvözte a modern tanítási-tanulási lehetőségeket, az ókori bölcsek 

tanításait, a művészeteket és a város ihlette művészek alkotásait. 

Minden nap az alábbi mottóval várt bennünket: 

“I cannot teach anybody anything, I can only make them think” – Socrates 

“Senkinek semmit sem vagyok képes megtanítani, csupán elgondolkodtatni tudom az 

embereket” – Szókratész 

 

A kurzus során tanult módszerek, „jó gyakorlatok” közöl az alábbiakat ajánlom kipróbálásra: 

1. Jégtörő gyakorlat I. (ismerkedés, önismeret, kommunikáció) 

Írj 7 szót, ami kifejezi, hogy mi fontos számodra! Megbeszélés páronként, 

folyamatos cserével. 

 

2. Jégtörő gyakorlat II. (ismerkedés, önismeret, kreativitás, kommunikáció) 

Rajzolj egy pálcikaembert! A kezeihez, lábaihoz írj 1-1 számot, amelyek 

meghatározóak az életedben! Megbeszélés páronként, a társ megpróbálja 

kitalálni, hogy mit jelenthetnek a számok. 

  



 

 

3. Tanulástámogatás (együttműködés, kritikus gondolkodás, önismeret, önértékelés, 

érvelés) 

Fogalmazd meg egy mondatban, hogy mi a legnagyobb kihívás számodra az 

adott tantárggyal kapcsolatban! Vagy, mi a legnagyobb nehézség számodra egy 

adott (pl.: osztályfőnöki órán felmerülő témában) élethelyzetben? 

Ez a mondat egy lapon körbemegy a csoportban, és mindenki (aki tud) 

megfogalmaz írásban egy tanácsot. A lapot végül a kérdező visszakapja. 

 

4. Zenehallgatás (kreativitás, művészetek) 

A csoport (lehetőleg egy erős érzelmeket kiváltó) zenét hallgat csukott szemmel. 

Közben mindenki lerajzolja, amit elképzel! A végén címet ad a képnek, de ezt 

nem árulja el. A zenehallgatás után a tanulók elcserélik egymás között a rajzokat, 

és tetszőlegesen kiszínezik, továbbrajzolják, és címet adnak neki. Végül a párok 

megbeszélik, értelmezik a képeket, címeket. (érdemes előtte-utána fotókat 

készíteni) 

 

5. Versírás (kreativitás, magyar/idegen nyelv) 

Írj egy 5 soros verset a következők szerint! 

Első sor: egy főnév 

Második sor: két melléknév 

Harmadik sor: ige és határozó szó 

Negyedik sor: legyen benne a „mint” szó 

Ötödik sor: legyen benne a „bárcsak” szó 

 

Érdemes egy-két mintaverset adni, vagy a témát meghatározni. Végül mindenki 

felolvassa a kész művét. 

 

6. Dramatizálás (kreativitás, kollaboráció, kritikus gondolkodás, érvelés) 

Bármely rövid részlet egy irodalmi műből (pl.: drámából, a lényeg, hogy 

párbeszédes legyen) 

A szereplők kiválasztása után rövid memorizálás és többszöri próba következik. 

Végül a jelenet előadása 3 verzióban, normál, lassított és kapkodó stílusban. 



Közben minden csoport értékeli a másikat, úgy, hogy megfogalmaz az 

előadóknak 3 tetszést, 2 tanácsot/javaslatot és egy kérdést. 

 

Ezek a gyakorlatok minimális eszközigénnyel, szinte bármely tantárgy keretében 

megvalósíthatók. Örülök, hogy kipróbálhattam ezeket a módszereket Firenzében diákként, és 

azóta tanárként is.  

A legfontosabb útravalót azonban a kommunikáció területén kaptam. Megtanultam, hogy a 

hallgatás is fontos része a kommunikációnak. Az aktív hallgatásról van szó, amikor a 

beszélő/tanuló megfogalmazza gondolatait. (Thing-Time/Wait-Time)  

Tiszteletben tartjuk, odafigyelünk a tanuló véleményére, és hagyunk időt, hogy megfogalmazza 

az érzéseit. Ha meghallgatjuk, talán hajlandó lesz odafigyelni a mi véleményünkre/tanításunkra 

is. 

 

                                                                                      Vámosné Kapitány Gabriella 

 

 

 

 


