












 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2019 

A résztvevőadatai 

Név Bödecs Kornélia 

Beosztás angol nyelvtanár 

Intézmény Áldás Utcai Általános Iskola 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 
(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 

Továbbképzés címe 
(amennyiben releváns) 

 

Fogadó intézmény neve 
NILE Norwich (Norwich Institute for Language Education) 
78-80 Upper St Giles St. 
Norwich NR2 1LT 
Egyesült Királyság 

Fogadó intézmény típusa 
(nem helyes törlendő) 

 oktatási intézmény 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Egyesült Királyság 

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.) 

Felfedezem, hogy miben változott az oktatás 
célja, különös tekintettel az angol nyelv 
oktatására, a 21. századi iskolai környezetben. 
Megismerek új szakmai irányvonalakat, és 
elsajátítok új technikákat, amelyek a 
digitalizációval eredményesen használhatók 
tantermi környezetben. A nyelvi kompetenciámat, 
kulturális ismereteimet fejlesztem fdanyanyelvi 
környezetben.  

A kurzus sokrétű, de rendszerezett anyaga komoly 
kompetenciafejlődést eredményezett. Új 
technikák, tartalmak és személyes ötletek mellett 
a technológiai vívmányok átbeszélése és azok 
kritikus használata is terítékre került. A kurzust 
lezáró egyéni óraterv az elsajátított tudás 
bizonyítására szolgált.  

A mobilitás során megismert kompetenciák 
rendszeresen megjelennek az óráimon gyakorlati 
úton. Az órákon felmerülő témák köre és azok 
feldolgozása is az új szellemiség jegyében 
történik. Keresem az újabb és újabb módszereket 
az órák anyagának bemutatásához.  

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

Atovábbképzésprogramja/ szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

 

http://tka.hu/konyv/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

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

Folyamatos kapcsolattartás a koordinátorral, a pályázat anyagának összeállításában való aktív részvétel. Az utazással és a kurzussal kapcsolatos hivatalos 
iratok kitöltése, a kiutazáshoz szükséges hivatalos dokumentumok beszerzése. Az angol szakmai szókincs és kifejezések felfrissítése. A résztvevők nyelvi 
előkészítése, és segítségnyújtás az angol nyelvű űrlapok kitöltésében. Új, a tanításban használható digitális applikációk megismerése.  

Dátum:  _______________________  
 résztvevő aláírása 





















Erasmus+ KA1 mobilitási projektek – egyéni beszámoló – 2019

A résztvevőadatai

Név Piros Boróka Éva
Beosztás általános iskolai tanár
Intézmény Áldás Utcai Általános Iskola

A mobilitás adatai
Mobilitás típusa
(nem helyes törlendő) • szakmai továbbképzés

Továbbképzés címe
(amennyiben releváns) TEL-technológia általi továbbfejlesztett tanulás 

Fogadó intézmény neve Executive Training Institute
Fogadó intézmény típusa
(nem helyes törlendő) • továbbképző intézmény
Fogadó ország Málta
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.)

- Képesség különböző technológiai alapú 
eszközök beemelésére a tanulási környezetbe 
oktatási célokra.
- A weboldalak és blogok készítéséhez és 
szerkesztéséhez szükséges készségek 
fejlesztése.
- Különböző gyakorlati készségek fejlesztése az 
oktatási eszközként elérhető különféle ingyenes 
szoftverek használatával kapcsolatban.
- A számítógépes kommunikációs ismeretek 
fejlesztése, különféle eszközök beágyazásával a 
létrehozott projektekbe (csevegőszobák, avatárok 
stb.)
- A nyelvi készségek és az IKT technikai nyelvi 
ismereteinek fejlesztése az angol nyelv 
folyamatos kommunikációja révén, az órák során 
a csoportmunka által, valamint az ugyanazon a 
nyelven írt weboldalak széles körű felhasználása 
és a speciális, műszaki szókincs használata 
révén.
- A BICS fejlesztése - alapvető interperszonális 
kommunikációs készségek fejlesztése a szociális 
program révén, amely szintén elmélyíti a 
nyelvtudás

A kurzuson elsajátítottam a weboldal- és blog 
készítés alapjait. Elkészítettem első 
weboldalamat, ami tartalmazza a kurzuson 
tanult ingyenes IKT szoftvereket és ötleteket 
azok felhasználására (pl. EDPuzzle,Twinery, 
Kahoot, Quizizz, Canva, Storyjumper, Tes, 
Wordart, Wiki, Flashbackrecorder,Learning Apps). 
A kurzuson továbbá feladatokat, óravázlatok és 
egy csoportmunkában kidolgozott tantárgyakon 
átívelő projektet készítettünk, amelyet a 
bemutatás után  kurzuson résztvevő kollégák 
valamint trénerünk ötleteivel kiegészítettünk. A 
kurzus többi hallgatója által készített tervekhez 
ötleteimmel/javaslataimmal én is hozzájárultam; 

Aktívan használtam az angol nyelvet, fejlődött a 
nyelvtudásom, A csoportmunkának köszönhetően 
fejlődött kreativitásom; nyitottabbá váltam az új 
módszerek alkalmazása, kollégák és kultúrák 
felé.

A kurzuson tanult Wix programmal a projekt 
számára egy külön weboldalt készítünk, 
amire a utazási beszámolókat feltöltjük
Az iskolai honlapon külön linken is  
elérhetővé tesszük a projekt oldalát az 
érdeklődők számára
 Blogbejegyzést írunk a projekt honlapján. az 
aktualitásokról

Iskolai szinten munkamegbeszéléseket 
tartunk, kerületi szinten disszeminációs 
előadásokon osztjuk meg tapasztalatainkat.  

Az év végi első osztályos mesekönyvünket a 
kurzuson tanult storyjumper program 
segítségével készítjük el és osztjuk megy a 
gyerekekkel és szüleikkel.

Rengeteg fényképet készítettem a 
művészettörténeti emlékekről, így az őskor, 
barokk- és római korszakok tanításánál saját 
fényképeket is be tudok így vinni a 
gyerekeknek az óráimra.

Az elsajátított tanulási eredményeket a 
tantárgyaim mindennapos oktatása során 
kiválóan tudom alkalmazni, a kollégáimnak a 
szerzett ismereteket tovább tudom adni, velük 
is megismertetve a XXI. sz-i oktatás új 
irányvonalát
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kommunikációs készségek fejlesztése a szociális 
program révén, amely szintén elmélyíti a 
nyelvtudás

A kurzuson elsajátítottam a weboldal- és blog 
készítés alapjait. Elkészítettem első 
weboldalamat, ami tartalmazza a kurzuson 
tanult ingyenes IKT szoftvereket és ötleteket 
azok felhasználására (pl. EDPuzzle,Twinery, 
Kahoot, Quizizz, Canva, Storyjumper, Tes, 
Wordart, Wiki, Flashbackrecorder,Learning Apps). 
A kurzuson továbbá feladatokat, óravázlatok és 
egy csoportmunkában kidolgozott tantárgyakon 
átívelő projektet készítettünk, amelyet a 
bemutatás után  kurzuson résztvevő kollégák 
valamint trénerünk ötleteivel kiegészítettünk. A 
kurzus többi hallgatója által készített tervekhez 
ötleteimmel/javaslataimmal én is hozzájárultam; 

Aktívan használtam az angol nyelvet, fejlődött a 
nyelvtudásom, A csoportmunkának köszönhetően 
fejlődött kreativitásom; nyitottabbá váltam az új 
módszerek alkalmazása, kollégák és kultúrák 
felé.

A kurzuson tanult Wix programmal a projekt 
számára egy külön weboldalt készítünk, 
amire a utazási beszámolókat feltöltjük
Az iskolai honlapon külön linken is  
elérhetővé tesszük a projekt oldalát az 
érdeklődők számára
 Blogbejegyzést írunk a projekt honlapján. az 
aktualitásokról

Iskolai szinten munkamegbeszéléseket 
tartunk, kerületi szinten disszeminációs 
előadásokon osztjuk meg tapasztalatainkat.  

Az év végi első osztályos mesekönyvünket a 
kurzuson tanult storyjumper program 
segítségével készítjük el és osztjuk megy a 
gyerekekkel és szüleikkel.

Rengeteg fényképet készítettem a 
művészettörténeti emlékekről, így az őskor, 
barokk- és római korszakok tanításánál saját 
fényképeket is be tudok így vinni a 
gyerekeknek az óráimra.

Az elsajátított tanulási eredményeket a 
tantárgyaim mindennapos oktatása során 
kiválóan tudom alkalmazni, a kollégáimnak a 
szerzett ismereteket tovább tudom adni, velük 
is megismertetve a XXI. sz-i oktatás új 
irányvonalát

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016.
A továbbképzés programja/ szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve

TEL -Technology Enhanced Learning  -2 weeks

MONDAY

9.00 – 10.30   CMC: Computer Mediated Communication

11.00 – 12.30   How to design your own Website

13.00 – 14.30 Creating a Website

TUESDAY

9.00 – 10.30   Blogs: Uses and their Learning Potential Designing a Blog

11.00 – 12.30 Creating a Blog

13.00 – 14.30 Editing Video Clips

WEDNESDAY

9.00 – 10.30 Authoring Tools Creating Online Exercises: Matching. Jumbled Texts, Gapfill, Multiple Choice

11.00 – 12.30 Authoring Tools Creating Online Exercises: Matching, Jumbled Texts, Gapfill, Multiple Choice

13.00 – 14.30 Social Program

THURSDAY

9.00 – 10.30   Techno Tools: Recording from your Computer Screen

11.00 – 12.30 Techno Tools: Creating Animated Slideshows

13.00 – 14.30 Podcasting & Recording/Preparing Audio for Online use

FRIDAY

9.00 – 10.30    Creating virtual identities - Avatars

11.00 – 12.30  Creating Cartoons for Learning Purposes

13.00 – 14.30  Project Work

 SATURDAY/SUNDAY  Optional Day Trip / Recommended Cultural Excursions

 

MONDAY

9.00 – 10.30   Webquests & their Learning Potential

11.00 – 12.30 Designing a Webquest

13.00 – 14.30 Concordances, Online Dictionaries & Visual Thesaurus

 TUESDAY

9.00 – 10.30 WIKIs: How they work & their Learning Potential

11.00 – 12.30 Creating a Wiki

13.00 – 14.30 Online Tools: Designing Crosswords & Quizzes

 WEDNESDAY

9.00 – 10.30 Using the Interactive Whiteboard

11.00 – 12.30 IWB Activities

13.00 – 14.30 Social Program

THURSDAY

9.00 – 10.30   Online Resource Organisation & Sharing

11.00 – 12.30 Editing images to create infographics

13.00 – 14.30 Mind Maps & Word Clouds

FRIDAY

9.00 – 10.30   Storybird

11.00 – 12.30 Authoring Tools: Creating an Interactive Online Maze

13.00 – 14.30 Project work & Course Evaluation
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A résztvevő feladatai a mobilitás előtt 

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra.
• kapcsolattartás a kollégákkal a zökkenőmentes mobilitás érdekében, tapasztalatok megosztása
• kapcsolattartás a koordinátorral minden, a projekttel kapcsolatos kérdésben
• aktív részvétel a találkozókon és együttműködés a projekt résztvevőivel, tanulókkal, kollégákkal, szülőkkel
• kulturális felkészülés 
• angol nyelvi tudás felfrissítése
• kapcsolatfelvétel a képző intézménnyel 
•  utazásszervezés (biztosítás, repülőjegy vásárlás, reptéri transzfer megszervezése, vonat/buszjegy vásárlás) 
•  a kurzusok előzetes feladatainak megoldása (szintfelmérő kérdőív, számítógépes eszközök előkészítése, programok telepítése, 

oldalakra történő regisztráció elvégzése.)  
• szerződések megkötése (ösztöndíj szerződés, képzési megállapodás) 
• Europass mobilitási igazolvány előkészítése 
• előzetes munkaterv elkészítése a kurzusleírás alapján  
• konzultáció a kollégákkal az ő igényeiket is szem előtt tartó részvételhez  
• kulturális események keresése a városban az ott töltött időszakra



Úti beszámoló
„Módszertani megújulás a XXI. század iskolájában” Erasmus+ program keretében 2 hetet töltöttem Máltán,  St. Julians városban, ahol a  
Executive Training Institute “TEL-technológia általi továbbfejlesztett tanulás” angol nyelvű kurzusán vettem részt.
 A kurzuson egy nagyon érdeklődő és színes csapat gyűlt össze, nyolc tanár négy különböző országból (Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia). A kurzuson résztvevő kollégáimnak és oktatónknak, Mario Cordinának hála, nagyon jó hangulatú és eredményes 
két hetet töltöttünk el együtt. Mario máltai származású, világjárt, nagyon széles látókörű angoltanár, aki nemcsak a kurzus anyagával, de a Máltai 
kultúrával is megismertetett bennünket. Módszerei, tanár-kincsestár blogja, példának felhozott óravázlatai, feladatötletei mind-mind inspirálóan 
hatottak rám.
Óráink reggel 9 órától délután fél 3-ig tartottak. Jól felszerelt, kellemes környezetben folyt az oktatás. Az iskola épületében működött egy menza 
is, aminek köszönhetően pénzt és főleg időt spórolhatunk meg.  A képző intézet két délután szervezett számunkra szabadidős programot, 
szakképzett idegenvezetővel ellátogattunk Valletta és Medina városokban, ami felejthetetlen élmény volt.
A kurzus tematikája két nagyobb egységet foglalt magában.  Az első héten különböző oktatást segítő és kollaboratív munkát támogató ingyenes 
szoftvereket és internetes felületeket  ismerhettünk meg. Az elméleti anyag elsajátítása után kis csoportokban dolgoztunk, ahol feladatunk volt 
egy tantárgyakon átívelő közös projekt kidolgozása  a Wiki felületen és egy tematikus terv kidolgozása a Tes Blankspace prezentáló programban. 
Kitétel volt továbbá a héten tanult programokat beépíteni a projektünkbe. A hét utolsó napján minden csoport bemutatta a saját munkáját, ami 
nagyon tanulságos volt. Egymástól és oktatónktól is jó ötleteket kaptunk, amit beemeltünk a  projektünkbe, illetve a többiek prezentációjából is 
sokat tanultunk, és segítettük őket saját ötleteinkkel.
A második héten még több IKT programmal ismerkedtünk meg, az első héten szerzett rutinnak és a már ismerős környezetnek köszönhetően 
sokkal gyorsabb tempóban haladtunk. A heti feladat komoly kihívást jelentett mindannyiunknak, létre kellett hoznunk életünk első web- vagy 
blog oldalunkat. Utolsó nap egyénileg bemutattuk a csoportnak az elkészült webes felületet. Külön öröm számomra, hogy a Máltán megszerzett 
tudást hazaérve rögtön gyakorlatban is tudom használni, az Erasmus csapatunk számára egy saját weboldal készítek, amin megosztjuk a 
mobilitásunk alatt szerzett tudást.
Málta csodálatos szigetország, rengeteg látnivalóval és remek tömegközlekedéssel. A sziget bármely pontja megközelíthető Vallettából induló 
buszjárattal, a sziget méretéből adódóan a legtávolabbi pontra is el lehet jutni 2 órán belül. A két nagyvároson kívül  érdemes felkeresni a 
kőkorszaki templomokat is, amelyek közül a legizgalmasabb Ġgantija Gozo szigetén és Ħaġar Qim illetve Mnajdra templomok Máltán. 
Rajztanárként rengeteg fényképet készítettem a művészettörténeti emlékekről, így az őskor, barokk- és római korszakok tanításánál saját 
fényképeket is be tudok így vinni a gyerekeknek az óráimra. Máltai tartózkodásunk idejére esett Málta nemzeti ünnepe a Festa, a Mária ünnep. 



Ilyenkor a helyiek vidám girlandokkal díszítenek fel minden települést és vallási körmeneteket tartanak Mária tiszteletére. A legnagyobb ilyen 
körmenet Mostán van, öröm volt látni!
Az iskola  szálláskínálata közül a “shared apartmant” - közös lakásbérlést  választottam, ahol egy lakást három másik tanárral osztottam meg. A 
döntésemet nem bántam meg, mert így a kurzuson résztvevő kollégáimon kívül is megismerhettem tanárokat még távolabbi országokból, Dél - 
Koreából, Törökországból és Spanyolországból.
Fantasztikus dolog volt újra tanulni, picit diáknak lenni.

Dátum: 2019. 10.10
résztvevő aláírása: Piros Boróka



„Érthető és szerethető matematika” az alsó tagozatban c. Erasmus képzésen vettem részt a Giovani per L’Europa                
iskola szervezésében az olaszországi Nicotérán. Remek trénereink Oravecz Márta és Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes              
színvonalas előadásainak lehettünk elégedett részesei. 

A képzésük lényege a tapasztalati úton szerzett ismeretek elsajátítása, a felfedeztető matematikai oktatás alkalmazása.”Kép a               
fejben” címmel. Hatalmas lelkesedéssel, pozitív attitüddel oktattak délelőtt és délután minket. Számos példán keresztül              
érzékeltették a hallgatósággal, hogy a jó munkalégkör feltétele a tévedés és a vita szabadsága. Motivációs ötletekkel                
gazdagítottak bennünket. Két részből állt a képzés. Naponta 1-2.o és 3-4.osztályos matematikai tananyag feldolgozásához              
kaptunk gyakorlatias ötleteket. A környezetünkben található használati eszközök remek szemléltetői, matematikai modellei            
lettek a tananyag feldolgozásának. Alapelvük a valóságon alapuló, cselekvő, tapasztalatszerzésből kiinduló tanulás, az             
eszközök sokrétű használata volt. A tárgyakon keresztül láthatóvá tettük a gondolkodást. Az élményszerű oktatást, az öröm                
matematikáját éltük meg minden nap, hiszen saját bőrünkön keresztül tapasztaltuk meg a problémamegoldó gondolkodást.              
Cselekedtetve, alulról fölfelé építkezve tanítunk alsóban. 

A napi foglalkozások lezárásaként összegyűjtöttük egy táblán, kinek mit adott az aznapi oktatás.  

Népszerű volt a papír zsebkendő számegyenes; korongszámegyenes; számok bontására használt medvesajtos           
doboz;hajtogatós szorzótábla; derékszög hajtogatása;optikai csalódások; színesrúdkészlet széleskörű használata;bennfoglalás        
és részekre osztás megkülönböztetése;törtek hajtogatással szemléltetve;negatívszámok –lift,       
adósság-készpénz;mélység-magasság; tükrös szorzás. 

Érdekes játékokkal is megismerkedtünk, például: „ Ki vesz fel utoljára?” 12 kavicsot állítottunksorba.1-2 vagy 3 db-ot                
vehetünk fel felváltva. Az győz, aki utoljára vesz fel és elfogy a kavics. 

Esztétikai élményeket nyújtva formáltuk a matematikatanuláshoz való pozitív viszonyt. Testek építése során összegyűjtöttük             
a geometriai ismereteket. Használtunk szívószálat, fogpiszkálót, gumicukrot, gyufaszálakat…Egy vágással, hajtogatással          
négyszögeket építettünk. Tájékozódtunk síkban és térben egyaránt. 

Dél-Olaszországban a tapintható szegénységben velünk kivételesen bántak vendéglátóink. Igényes szállásunk egy motelben,            
étkezésünk pedig a tengerparton a füstölgő Stromboli vulkán látványában egy Pizzériában volt. Minden nap 3 féle ételből                 
választhattunk. A halféleségeket részesítettük előnyben. A játékos képzést minden nap egy tengeri fürdés vagy egy               
környékbeli nevezetesség megtekintése követte. Scillán, Trópeán és Nicotérán kirándultunk. Gyönyörködtünk a természeti            
szépségekben és az építészeti értékekben. Nyelvi készségeink az utazás, étkezés és a környezetben való tájékozódás során                
fejlődtek. Az olasz partnerrel és az ottani iskolával, valamint a képzésben résztvevő pedagógusokkal kölcsönös              
együttműködést alakítottunk ki, tapasztalatokat cseréltünk és barátságok kötődtek. Az utazás során volt alkalmunk a              
problémamegoldó gondolkodásunkat próbára tenni, akadtak a légitársasággal megoldandó feladatok. Ez az élet matematikája. 

Az Erasmusban való résztvételt, ismereteink bővítését, innovatív tevékenységeket minden pedagógustársamnak javaslom.           
Tartalmas tapasztalatgyűjtést és élményekben gazdag nemzetközi képzéseket kívánok minden bátor társamnak! Az olasz             
partnert szívből, megelégedéssel ajánlom.  Rácz Ildikó matektanár 

 



 

 

 

 



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2019 

A résztvevőadatai 

Név Kovács Zsófia 

Beosztás Pedagógus 

Intézmény Áldás Utcai Általános Iskola 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 
(nem helyes törlendő) 

 szakmai továbbképzés 

Továbbképzés címe 
(amennyiben releváns) 

Via Sant’Egidio 12, Firenze. 

50122,  Italy 

Fogadó intézmény neve Europass Teacher Academy 

Fogadó intézmény típusa 
(nem helyes törlendő) 

 oktatási intézmény 

 továbbképző intézmény 

Fogadó ország Olaszország 

Munkanyelv Angol 

Mobilitás időtartama 
(munkanapok száma) 

10 nap 

  

https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fmaps%2fEjAfeuRpE3N2&umid=b98aaf79-ae21-4e62-ac70-a291c1ef2766&auth=bcc823f13e8244eafcd3f6a8de7df67cc971cf73-a3a912aa39c3c9d5eafc4298341bd71a1c5e36e4
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fmaps%2fEjAfeuRpE3N2&umid=b98aaf79-ae21-4e62-ac70-a291c1ef2766&auth=bcc823f13e8244eafcd3f6a8de7df67cc971cf73-a3a912aa39c3c9d5eafc4298341bd71a1c5e36e4


 

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.) 

- Képessé váljon a videofelvételhez 
cselekményt és forgatókönyvet írni a 
tanítási célokkal összhangban; 

- Tudja, hogyan kell kezelni a hallgatók 
csapatmunkáját szkript és videó 
létrehozásához; 

- segít megismerni  a videofelvétel, a 
fényképek és a videók szerkesztését, a 
feliratok kreatív módon történő 
hozzáadásának alapvető technikáit webes 
eszközök segítségével; 

- javaslatot nyújt a  művészet és a 
művészet elméletének és gyakorlatának 
eredményes felhasználására; 

- Fenntartja a diákok figyelmét és 
motivációját a kreatív osztály és a tanulási 
folyamat során; 

- Javítja a kreatív hozzáállást és ösztönzi a 
laterális gondolkodást csoportos és 
egyéni gyakorlatok révén. 

- a forgatókönyv cselekményének tervezésével 
megismerkedés 
-javaslatok érkeztek különböző csapatmunkákra 
videó létrehozásában 
- videó szerkesztéssel, felírat szerkesztéssel való 
megismerkedés kreatív ritmusgyakorlat 
segítségével 
-különböző művészeti gyakorlatok tesztelése 
- Figyelemfelkeltő , alapozó játékok megismerése, 
melyek motiváltabbá tehetik a diákokat a 
gyakorlatok elvégzésére, a figyelem fenntartására  
- motiváció növelése az egyéni- és csoportos 
közös kreatív , terevző-alkotó gondolkodásra 

-a megszerzett tudást kiscsoportos 
workshopokban megosztom, továbbadom 
kollégáimnak. 
- a módszereket fokozatosan beépítem a szakmai 
munkásságomba ezzel még felszabadultabbá, 
fókuszáltabbá téve a saját és a célközönségem  
hangulatát, kreatív légkört teremtve. 
-közös, csoportos konferencia tartása a projektről, 
melyben más iskolák is tájékozódhatnak 
lehetőségekről. 

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

Atovábbképzésprogramja/ szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

http://tka.hu/konyv/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

MONDAY 
9.00-13.00 

TUESDAY 
9.00-13.00 

WEDNESDAY 
9.00-13.00 

THURSDAY 
9.00-13.00 

FRIDAY 
9.00-13.00 

SATURDAY 
/ 

Welcome 
introductions 

Course Info 

 

Foundation in 
Art Therapy 

 

Art and self-
development in 

education 

 
Art as perspective: 

empathy and 
tolerance 

 
Art with students 

with special 
needs 

 
Free Time 

Break Break Break Break Break Break 

 

Presentation 

 

Art and Health 
Emotions and 
colors in and 
outside the 
classroom 

 

Creative 
Photography 

Design an art 
project for your 

school! 

 

Free Time 

Break Break Break Break Break  

 

Foundation in 
Art Psychology 

 

Practical 
activity 

 

Practical activity 

 

3D as perspective 
Round up of 

abilities acquired 

 

Free Time 

 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

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

A pályázati anyag megírásában való ötleteléssel, a koordinátorunkkal való folyamatos kapcsolattartással, szintén pályázó kollégákkal kapcsolattartással. 

Angol nyelv gyakorlásával. 

Az utazás részleteinek megszervezésével- buszjegyek, repülőjegyek, reptéri transzfer, biztosítás. 

Felvettem a kapcsolatot a képző intézménnyel és a képzőkkel. 



 

Az intézményemet és a munkásságomat bemutató információk és képek gyűjtésével , és  azokból prezentáció készítésével  a Firenzei tanulmánynapokon 
való bemutatkozásra készültem. 

Számítógép előkészítése, videószerkesztő program telepítésével. 

A város térképének letöltése okostelefonra, kulturális nevezetességek felderítése. 

Felvettem a kapcsolatot a szállásadó személlyel. 

 

Dátum: 2019. szeptember 20.                      Kovács Zsófia        
 résztvevő aláírása 



 

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2019 

A résztvevőadatai 

Név Valis Eszter 

Beosztás informatika tanár 

Intézmény Áldás Utcai Általános Iskola 

A mobilitás adatai 

Mobilitás típusa 
(nem helyes törlendő) 

szakmai továbbképzés 

Továbbképzés címe 
(amennyiben releváns) 

”There’s an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning” 

Fogadó intézmény neve Barcino School 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.) 

Fejlődik mind az angol (munkanyelv), mind a 
spanyol (célország nyelve) nyelvi kommunikációs 
készségem, nyelvhelyességem. Magabiztosabb 
leszek mindkét nyelv használatában, felfrissítem 
tudásom. 
Különböző, az oktatás során jól használható 
alkalmazásokat, webes felületeket ismerek meg, 
melyeket bármilyen tanórán jól lehet majd 
alkalmazni a tanulás megkönnyítésére, tananyag 
feldolgozására. 
Újfajta, általam eddig nem használt programokat 
ismerek meg, melyeket fel tudok használni a 
gyerekek érdeklődésének felkeltésére, 
motiválásukra, vagy éppen a kollégákkal, 
szülőkkel, gyerekekkel való kapcsolattartásra. 

A tanfolyam egy hete alatt sokat fejlődött mind 
az angol, mind a spanyol nyelvi kommunikációm. 
Bár többen voltunk magyarok a csoportban, az 
oktatás nyelve az angol volt és az órák közötti 
szünetekben is ezen a nyelven folytak a 
beszélgetések. A spanyol nyelvi kommunikációs 
készségeimet leginkább a délutáni szabadidő 
eltöltése közben tudtam fejleszteni, mivel például 
a szállásadóm egyáltalán nem beszélt angolul, 
csak spanyolul. 
A gyerekeket érdeklő, őket a tanulásra ösztönző, 
motiváló, a kreativitásukat előhozó programokat, 
vagy éppen a megszerzett tudást játékos 
formában számonkérő kvíz-oldalakat ismertem 
meg. 
Megismertem olyan programot is, ami egyaránt 
használható osztályfőnöki órán egy adott téma 
megbeszélésekor, de akár egy elméleti 
tananyagrész feldolgozásakor is. 

Iskolánkba számos idegen nyelvű, még magyarul 
nem, vagy alig tudó gyermek jár. A velük való 
„egyetlen” kommunikáció a kezdeti időkben sok 
esetben az angol nyelv használata. 
Az egyes elméleti anyagrészek feldolgozását, 
számonkérését az itt megismert programokkal 
fogom kiegészíteni / helyettesíteni a frontális, 
szóbeli tanítás helyett. A gyerekeket motiválni 
fogom arra, hogy a különböző kiselőadások, 
beadandó feladatok során ők is alkalmazzák 
ezeket a lehetőségeket. 
Belső továbbképzések során megtanítom 
kollégáimnak a képzés során megismert 
programok használatát. Kiegészítem saját tanítási 
tapasztalatommal. 
 
 

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

  

http://tka.hu/konyv/7099/az-iskola-es-a-vilag
http://tka.hu/konyv/7099/az-iskola-es-a-vilag


 

A továbbképzés programja  

07.29. - HÉTFŐ 

- Bemutatkozások (prezentációk), ráhangolódás. 
- A kurzus bemutatása 
- Milyen technológiákat használ az osztálytermében? 
- Hogyan építi be a mobil eszközöket a tanóráiba? 
- Páros és csoportmunkák 

07.30. - KEDD 

- A közösségi média biztonságos használata: Melyikeket, és hogyan használja azokat? 
- Javasolt alkalmazások tanárok számára.  
- Tevékenységek, reflexiók és kérdések 

07.31. - SZERDA 

- Hogyan használjuk az IKT eszközöket az órán. 
- Webes felületek és alkalmazások bemutatása, amik segítségével szórakoztatóbb és interaktívabb lesz a tanóra, 
- Online források keresése, összegyűjtése és rendszerezése 

08.01. - CSÜTÖRTÖK 

- Kvízek és oktatási, didaktikus játékok: 
- Tanulás játék-alapú platformokon keresztül  

08.02. - PÉNTEK 

- Alkalmazások, amelyek egy másfajta, kényelmes tanulási forma megismeréséhez vezetnek 
- Vizuális források létrehozása a tanulás megkönnyítése céljából 

08.03. - SZOMBAT 

- Összegzés, a képzésről kiállított tanúsítványok 
- Kulturális és társas események, amikor a tanárok találkozhatnak más tanárképző kurzusaink résztvevőivel. 

Az Erasmus+ pályázat által támogatott tanárok számára ez a program kötelező. 
 



 

MONDAY 
14.00-19.00 

TUESDAY 
14.00-19.00 

WEDNESDAY 
9.00-14.00 

THURSDAY 
9.00-14.00 

FRIDAY 
9.00-14.00 

SATURDAY 
/ 

Welcome 
introductions 

Course Info 

Edmodo 
 

Instagram Canva Trello Discussion, 
evaluation 

Break Break Break Break Break  

Presentations Edmodo Wordart kahoot Base Camp Free Time 

Break Break Break Break Break  

ICT in the 
Classroom 

 
You Tube 

Coggle Animoto Quizizz Roundup of 
abilities acquired 

Free Time 

 GRACIA BARRIO 
TOUR AND TAPAS 

19.30 (Optional) 

    

 

  



 

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt  

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

Már a pályázat írásának ideje alatt is folyamatosan jártam angol nyelvi képzésre, hogy minél folyékonyabban menjen kint a nyelv használata.  

Előkészítettem az iskola Erasmus pályázatához a honlapot, s a kapott anyagokat feltöltöttem rá. 

A képzés első napjára prezentációt készítettem angol nyelven, amiben bemutattam iskolámat, saját magamat és a munkámat. 

A képzés előfeltétele volt, hogy megírjam és kinyomtassam az Ösztöndíj szerződést, a Képzési Megállapodást, a Minőségbiztosítási feltételeket és a 
Europass mobilitási igazolványt magyar és angol nyelven egyaránt, mivel ezeket mind itthon, mind külföldön is alá kellett íratni.  

Az utazás előtt BBP biztosítást kötöttem, megvettem a repülőjegyeket és kinyomtattam a beszállókártyákat. Ezt követően kitöltöttem az utazási adatok 
űrlapot (pl. mikor, melyik járattal érkezem Barcelonába).  

Tájékozódtam a célország kultúrájáról, nevezetességeiről és a mobilitás időtartama alatti programok lehetőségekről. 

Fontos feladat volt, hogy létrehozzak magamnak egy devizaszámlát, hiszen a képzés díját erre kaptam meg, illetve a fogadó intézmény és a szállást adó 
felé is innen kellett átutalnom a képzés és a szállás díját. 

A pályázat alatt folyamatosan segítettem kollégáimat informatikai tudásommal, a Revolut internetes devizaszámla használata során tapasztaltak 
megosztásával és bármivel, amivel a pályázat sikerességét elősegíthettem. 

Dátum: Budapest, 2019. október 06.  _______________________  
 résztvevő aláírása 


