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2022 nyarán vettem részt Írország fővárosában, Dublinban az Erasmus + mobilitási program 

kéthetes „Intensive English and Classroom Management” című kurzusán. Az első héten az ír 

kultúrával, történelemmel ismerkedhettünk meg. Ehhez kapcsolódóan számos változatos 

teammunkán, beszélgetésen vettem részt. Csoportunkban Európa több országából voltak 

résztvevők, igazán nemzetközi volt a társaság. A csoporttársakkal történő társalgás során jó 

néhány érdekes információt megtudtunk egymásról, egymás nemzetéről, barátságok alakultak. 

A második héten több oktatást segítő linket, weboldalt ismerhettünk meg, próbálhattunk ki. 

Nagyon sokat fejlődött a nyelvtudásom, felfedezhettem Dublin és környéke lenyűgöző 

kulturális, természeti kincseit, kitágult a világ. 

Györgyné Sas Mária 

*** 

 

2022. júliusában volt lehetőségem részt venni egy kéthetes  „Intensive English and Classroom 

Management” című kurzuson az Erasmus + mobilitási program keretein belül. A tanfolyam 

Írország fővárosában, Dublinban volt. Az első héten egy kommunikáció központú nyelvi 

fejlesztés került a fókuszba, de az ír kultúrával is megismerkedhettünk.. A második héten a 

szakmódszertani ismereteinket bővíthettük, több új, modern és egyben érdekes technikával. 

Úgy gondolom nagyon hasznos volt számomra ez a kurzus, egyrészt mivel anyanyelvi 

környezetben gyakorolhattam a nyelvet, másrészt rengeteg hasznos szakmódszertani ismeretre 

tettem szert, melyeket az óráimon kamatoztathatok. 

Fodor Márta 

*** 

 

2022 nyarán vettem részt a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium angol-orosz szakos tanáraként 

az ERASMUS+ program a CLIL in Practice: Focus on Ireland című képzésén. 

A tanárképző kurzusnak Dublin adott helyet. Egy olyan város, mely hihetetlenül gazdag 

kultúrával, történelemmel és természeti kincsekkel rendelkezik. Rövid idő elteltével már otthon 

éreztük magunkat az ír fővárosban, hiszen az egyik legbefogadóbb városban találtuk magunkat. 

Az emberek kedvesek, segítőkészek. A sokat szenvedett kis országok bölcsességével fordulnak 

más kultúrák felé.  Lélegzetelállító tájakkal és eddig csak filmeken látott sziklás partokkal, 

várakkal ismerkedtünk.  

A kurzus hasonlóan lenyűgöző volt, mint maga a város. Nagyon tapasztalt, a tanított 

módszerekkel teljesen azonosulni tudó tréner vezette az óráinkat. Olyan eszközrendszerrel 

igyekezett felruházni bennünket, mely válasz lehet az új generációk oktatásának kihívásaira. 

Az újabb és újabb generációk egyre rövidebb ideig képesek a tananyagra figyelni, egyre 

nehezebb felkelteni az érdeklődésüket. A CLIL módszer ebben nyújt hathatós segítséget a 

tanároknak. Segít rávezetni a diákokat az ismeretanyag megismerésére és érdeklődő 

felfedezésére.  A csoporttársakkal folytatott beszélgetéseink, szerepjátékaink és 

feladatmegoldásaink erősítették bennünk az európaiság érzését. 

A cím második része az ír kultúrába való betekintésre utal. Múzeumok, képtárak látogatásával 

próbáltunk egyre hitelesebben együtt élni a várossal és az ír néppel. Megdöbbentő és felemelő 

élményekben részesültünk, szélesedett a látókörünk.  
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A szakmai megújulás reményével és egy új látókör birtokában tértem haza. Várom, hogy saját 

környezetemben is alkalmazhassam a tanultakat. 

 

Kecskésné Szórád Judit 

*** 

 

2022 nyarán vettem részt a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium matematika-fizika szakos 

tanáraként az Erasmus+ program keretében a „2 Week: English Langauge and Culture for 

Teachers and Learners” című képzésen. 

A képzés helyszíne  Írországban, Dublinban volt. Régóta szerettem volna angolul tanulni, két 

éve el is kezdtem egy applikáció segítségével, de az igazi motivációt az lehetőség adta, hogy 

eljuthattam Írországba, ahol rengeteg élménnyel lettem gazdagabb. Csodálatos tájakon jártam,  

kedves, barátságos emberekkel találkoztam, eddig ismeretlen ételeket kóstoltam. Izgalmas 

volt betekinteni egy másik ország népének mindennapjaiba. 

A kurzust nagyon hasznosnak érzem. A foglalkozásokon változatos módszerekkel, rengeteg 

új kifejezést sikerült elsajátítani, nagyon sok lehetőséget kaptunk ezek begyakorlására 

különböző interaktív csoportmunkában. Mindezek mellett az ír kultúráról és az ír nép 

történelméről is sokat tanultam és Dublint is megismertem. A korábbiaknál is fontosabb lett 

számomra az angoltudásom továbbfejlesztése. A képzésen kipróbált módszerekből többet is 

be fogok tudni építeni a saját tanítási gyakorlatomba.  

Teljesen feltöltődve tértem haza, és kezdtem az új tanévet.   

 

Tábi Gizella 

*** 

 

Málta 

2022 július 11-22. Máltán az University Language School nyelvi iskolában 2 hetes intenzív 

angol képzésen igyekeztem angol nyelvi tudásomat fejleszteni. Sliema városa, ahol a kurzust 

tartották, teljesen egybeépült az ország fővárosával, Valettával. Egy hihetetlenül nyüzsgő, 

lendületes, sokszínű országot láttam. A nyelviskola felkészült tanárai, jól megválasztott 

módszerekkel igyekezetek a világ minden tájáról érkezett „diákok” az angol nyelvi tudását 

fejleszteni. Tették ezt úgy, hogy soha nem érezted, lemaradtál, kisebb a szókincsed, nehezen 

tudod magad kifejezni! Bár a napi 5 angol óra elsőre soknak tűnt, mégis gyorsan elszaladt az 

idő! Sikerült értékes emberi kapcsolatokat kiépíteni olasz, svájci, dél-koreai, kínai és még 

sorolhatnám honnan származó „diáktársakkal”. Beleláthattunk e kultúrájukba, világlátásukba. 
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Összenevettünk egy-egy félresikerült mondat megfogalmazása során, együtt kirándultunk a 

fennmaradt szabad időben.  

Közben pedig „megtanultuk” Máltát. Felejthetetlen 2 hét áll mögöttem, amit a legszebb 

emlékeim tudok elraktározni! 

Deméné Ilonka Gabriella 

*** 

 

2022 augusztusában vettem részt a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium matematika-fizika 

szakostanáraként az Erasmus+ program keretében a „2 Week: English Langauge and Culture 

forTeachers and Learners” című képzésen. 

A képzés  Írországban, Dublinban volt. Nagyon örültem, hogy az én nyelvi szintemnek 

megfelelő képzésre is lehetett jelentkezni. Intenzív nyelvtanulásba kezdtem egy applikáció és 

egy angol szakos kollégám segítségével. Sikerült elérni azt a szintet, amellyel a kurzust 

élményként éltem meg. A kurzus nagyon hasznos volt. Változatos interaktív módszerekkel 

ismerkedtünk az ír kultúrával, történelemmel, zenével, művészettel. Ezeken keresztül 

fejlesztettük nyelvtudásunkat. Ezeket a módszereket a saját óráimon is használom majd.  

Nagyon kedves, nyitott , segítőkész emberekkel találkoztam. Megismertem Dublint, ez a 

csodálatos város rengeteg élményt adott. Lélegzetelállító volt látni az óceánt, a sok természeti 

csodát. 

Felejthetetlen élményekkel tértem haza, azzal az elhatározással, hogy az angol nyelv tanulását 

folytatni fogom. 

Szabó Ildikó 

*** 

 

Environmental Changes for Sustainable Schools 

 

2022 júliusában lehetőségem volt részt venni egy továbbképzésen Tenerifém, amelynek a 

címe „Environmental Changes for Sustainable Schools”. 

A képzés egy hétig tartott, de a rövid idő ellenére számos új ismerettel szélesítettem a 

környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásomat. Az oktatónk egy 

nagyon lelkes spanyol vízgazdálkodási mérnök volt, aki nagyon érdekes feladatokon 

keresztül, interaktív formában ismertette velünk az alapvető környezeti problémákat, és 

érzékletesen szemléltette azt a tényt, hogy a jelenlegi gazdasági és társadalmi állapot nem 

fenntartható.  

A képzés második fele a permakultúráról szólt, amelyet röviden  úgy tudnék jellemezni, mint 

a természetben zajló ökológiai folyamatok utánzása a kertünkben. Nagyon meglepődtem, 

amikor megtudtam, hogy az ilyen jellegű gazdálkodásban nem lehet ásni, más szóval 

megbolygatni a talaj ökoszisztémáját. Egy permakulúra elvén működő közösségi kertet is 

meglátogattunk, amelyet a helyiek művelnek. Oktatónk elmondta, hogy további hasonló 
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jellegű kertet terveznek kialakítani a jövőben, ami azt bizonyítja, hogy az ilyen jellegű 

gazdálkodás életképes, természetesen fenntartható, és talán egy követendő példa is egyben. 

A képzés mellett alkalmam nyílt megismerkedni a sziget nevezetességeivel is. Több 

kiránduláson vettem részt, amelyek közül a legemlékezetesebb a Teide-i túra volt. 

A tanfolyamon elsajátított ismeretek birtokában már  másképpen  viszonyulok a 

fenntarthatósághoz, és felhívom  közvetlen környezetem, ezalatt értem a családom, diákjaim 

és kollégáim, a Föld megőrzésének, és a következő generációknak való átadásának 

jelentőségére. 

 

Szabó András 

*** 

 

21st Century Teaching: Competence-Based Education, Soft-Skills and 

Creativity 

 

2022 augusztusában részt vettem a Dublinban egy két hetes továbbképzésen, amelynek a 

témája a tanteremben hasznosítható úgynevezett „soft skills” azonosítása, fejlesztése, 

valamint az órákon való alkalmazása volt. Interaktív feladatokon keresztül bővítettük 

ismereteinket a témával kapcsolatban. Az órák légköre nagyon barátságos volt. Oktatónk 

közvetlen természete nagy mértékben hozzájárult a jó hangulathoz.  

Számos, az órákon is alkalmazható feladattal ismerkedtünk meg. Nagyon tetszett, hogy a 

feladatokat mi is mint tanárok kipróbáltuk, ezáltal átérezhettük, hogy a diákok mit érezhetnek 

ebben az élethelyzetben. Fontos, hogy néha kilépjünk a tanári szerepkörből és a diák fejével 

gondolkodjunk, mindez hozzájárul a tanításunk hatékonyságához. 

A csoport összetétele igazán nemzetközi volt. Az órák után sokat beszélgettünk mind a 

szakmáról mind pedig a egyéb témákról és mindez hozzájárult ahhoz, hogy jobban 

megismerjük egymást és egymás kultúráját. Többen kialakítottunk egy közös csoportot egy 

szociális platformon, amelyen tarjuk a kapcsolatot és tervezgetünk a jövővel kapcsolatban. 

Dublin fantasztikus. A pezsgő belváros, a rengeteg látványosság és az emberek közvetlensége 

rendkívül jó benyomást keltett bennem és feledhetetlenné tette az ott töltött két hetet. 

 

Szabó András 

*** 

 

English Language Development And Digital Skills For Teachers And Staff 

Working In Schools A1/A2 

 
 

2022 nyarán vettem részt a jászberényi Lehel vezér Gimnázium vizuális kultúra szakos 

https://www.universitylanguageschool.com/courses/teacher-training-courses-a1-a2/
https://www.universitylanguageschool.com/courses/teacher-training-courses-a1-a2/
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tanáraként az Erasmus+ program keretében a Málta University Language School által 

szervezett “English Language Development And Digital Skills For Teachers And Staff 

Working In Schools A1/A2“ című képzésén. 

A képzés helyszíne  Máltán, azon belül Sliemában volt. Régi álmom teljesült, hogy ide 

eljuthattam. Lenyűgöző tájak és rendkívül barátságos helyi emberek fogadtak a szigeten. A 

csoporttársaim is a világ minden tájáról érkeztek, ami külön érdekes volt számomra, hiszen 

ezáltal még inkább nyitott lehetk a világra. 

A kurzus nagyon hasznosnak bizonyult: rengeteg játékot, ötletet osztottunk meg egymással. 

Ezeket a játékos módszereket azóta már használom is az óráimon. A szókincsem, a kifejező 

erőm sokat formálódott, fejlődött, amiért nem tudok elég hálás lenni. 

Teljesen feltöltődve, szakmai tudásomat felfrissítve tértem haza, és kezdem az új tanévet. 

 

Nagy Tamás 

*** 

 

Rövid összefoglaló az ERASMUS+ programról 

 

2022 július 11-22-ig vettem részt a jászberényi lehel Vezér Gimnázium matematika tanáraként 

az ERASMUS mobilitási programban.  

A tanfolyam címe, melyre sikerrel pályáztam: 

 English Language Development and Digital Skills for Teachers and Staff  working in 

Schools 

 

A kéthetes programra Máltán került sor a University Language School of Malta szervezésében. 

Két kollégával együtt utaztunk, de mindhárman más-más csoport munkájában vettünk részt. 

Pályázatom célja az utazási lehetőség mellett az volt, hogy az EU más országaiból származó 

kollégákkal találkozhassak, velük együttműködve új módszereket ismerjek meg és szakmailag 

megújulva térjek haza. A szervező intézmény kiváló tanárai változatos módszereket 

alkalmaztak, sok ötletet merítettem munkájukból. Szinte naponta érkezett egy új résztvevő a 

csoportba, új színt hozva az órák menetébe.  Változatos témákat érintettünk a csoportmunkák 

során, sok inspiráló beszélgetésben vehettünk részt. A kapott pozitív visszajelzések 

megerősítették az általunk használt jó módszereket kiegészítve a mások által hozott jó 

gyakorlatokkal. 

A csoportnak szervezett kirándulás mellett szabad délutánjainkon mi is igyekeztünk 

megismerni Málta gazdag történelmét és színes hétköznapjait. Ezekben a kalandokban más 

nemzetiségű kollégáinkkal együtt vettünk részt. Ezek során módunk volt közelebbről 

megismerni egymás hazáját, kultúráját is.  

A Máltán töltött két hét alatt nyitottságot és segítőkészséget tapasztaltam a nyelviskola, a 

résztvevők  és a helyiek részéről egyaránt. Feltöltődve érkeztem haza és az új tanévben 

igyekszem alkalmazni a Máltán megismert módszereket. 

https://www.universitylanguageschool.com/courses/teacher-training-courses-a1-a2/
https://www.universitylanguageschool.com/courses/teacher-training-courses-a1-a2/
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Hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen a kurzuson és ha lehetőségem nyílik rá, szívesen 

nekivágok újra, újabb helyek újabb témák megismerésének. 

 

Nagyné Kontra Nóra 

*** 

 

A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium angol-magyar szakos tanáraként 2022 júniusában részt 

vehettem az Erasmus+ program keretében az “Embracing Diversity, Preventing Bullying and 

Violence” című képzésen.  

A tanfolyam helyszíne Tenerife fővárosa, Santa Cruz volt, az iskola pedig csupán tíz percnyi 

sétára helyezkedett el az óceántól. Hihetetlen élmény volt megismerni ezt a rendkívül 

sokszínű, s mind klímájában, mind pedig flórában és faunában változatos szigetet. 

A kurzus minden egyes pillanata feledhetetlen élménynek bizonyult, hiszen kibővíthettem a 

szakmai és módszertani eszköztáramat, s az Európa különböző oszágaiból érkezett kollégák 

személyében barátokra is leltem. Újra bebizonyosodott számomra, hogy pedagógusként 

mindenhol ugyanazon célokért küzdünk, s ugyanazon elvek határozzák meg döntéseinket. A 

megismert jógyakorlatokat és ötleteket pedig örömmel használom majd fel a szaktárgyi, s 

osztályfőnöki munkám során is. 

 

Póczné Szemán Eszter 

*** 

 

2022. augusztusában részt vettem Dublinban egy egyhetes "English Langauge and Culture for 

Teachers" című kurzuson az Erasmus + mobilitási program keretein belül. A kurzuson számos 

az oktatást segítő módszert és website-ot megismerhettünk, miközben tanultunk az ír 

kultúráról, történelemről, sportokról. A szókincsem rengeteget gyarapodott. A feladatok 

interaktívak voltak, melyeket mi is kipróbálhattunk. Az oktatónk és a csoporttársak 

közvetlenek és barátságosak voltak, rendkívül jól összekovácsolódtunk az egy hét alatt. Sokat 

beszélgettünk a saját nemzetünk kultúrájáról, történelméről, sportjáról és természetesen a 

szakmánkról is.  

Írország csodálatos, Dublin lenyűgöző volt. Örülök, hogy ebben a csodás környezetben, 

barátságos emberekkel tölthettem el egy hetet. 

 

Lékóné Pénzes Ibolya 

 

*** 
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2022 augusztusában vettem részt a Lehel Vezér Gimnázium magyar-történelem-angol szakos 

tanáraként az Erasmus + program keretében a “ English Language and CLIL:Focusing on 

Ireland “ című képzésén. 

A képzés Dublinban volt, a mesés Írország fővárosában. Régi álmom teljesült azzal, hogy ide 

eljuthattam. Lenyűgöző tájak, jókedvű és barátságos emberek fogadtak, akikkel sokat 

gyakorolhattam az angol nyelvet. 

A kurzus nagyon tetszett: jobban megismerhettem az Európa-szerte használt CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) módszert, amely inkább a tartalomra helyezi a hangsúlyt, 

felhasználva hozzá az idegen nyelv adta lehetőségeket. Ezt a módszert azóta kipróbáltam már 

az osztályteremben is, a tanulók eddigi visszajelzései alapján jól fogom tudni használni a 

jövőben is. 

2022 augusztusában vettem részt a Lehel Vezér Gimnázium magyar-történelem-angol szakos 

tanáraként az Erasmus + program keretében a “Tablets and Smartphones: Using Mobile 

Devices as Educational Tools “ című képzésén. 

A képzés Dublinban volt, az ír fővárosban. Nagyon szerettem volna ide eljutni és örülök, 

hogy ez az Erasmus + segítségével megvalósulhatott. A képzés nyújtotta kirándulásnak 

köszönhetően nemcsak a fővárost, hanem csodás természeti kincseket is felfedezhettem a 

vidéki Írországban. 

A kurzus alapvetően a pedagógusok számítógépes ismereteinek bővítését tűzte ki célul, de az 

ír szokásokról és a kultúráról is esett szó. Sok új, hasznos online platformot és applikációt 

tanultunk, amelyeket az osztályaimmal is kipróbáltam már, nagyon tetszett neik és a jövőben 

is fogom őket használni. 

Pernyész Anita 

 

 

 

 

 


