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  TANULJ A BEFOGADÁSÉRT!                 

   

MŰVÉSZETEK TANÍTÁSI MÓDSZEREK DIGITÁLIS KOMPETENCIA 

 

LEZÁRULT A FELNŐTT 

TANULÁSI PROJEKTÜNK 

MI TÖRTÉNT VELÜNK EGY ÉV ALATT?  

 

 

➢ részt vehettünk 4 tréningen, 

➢ megismertünk 3 országot, 

➢ a szervezettől 4 fő utazhatott, 

➢ megismertünk különböző kultúrákat, 

➢ kóstoltunk ételeket, megismertünk új 

ízeket, 

➢ megismertünk új embereket, 

➢ egy hétig csak angolul beszéltünk, 

➢ szervezetünket bemutathattuk.  

       Életre szóló élmények voltak.   
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Mozaik workshop- Lívia élménybeszámolója 

 

Ideje: 2021. október 24- 31                        Helye: Paphos, Ciprus 

 

  A kurzus 24-én kezdődött első repülőutammal, de már az előtte is 

sokat foglalkoztam a tréninggel, felkészültem, és izgatottan vártam. A 

felkészülésem inkább az angol nyelvvel kapcsolatosan telt, a szigetnek a 

nevezetességeivel és Görög mitológiájával foglalkoztam. Kerestem róla 

több információt az interneten, és ezeket mind lefordítottam angol 

nyelvre, hogy minél több szót tudjak, és felkészülten mehessek a 

képzésre. 

 

A képzést a MOBILITYPRO szervezte, és mindenre odafigyeltek. 

Karolina a csoport vezető kedves, tájékozott, megfelelő szakmai 

tudással rendelkezett, és mindenkinek segített. Mindenhol ott volt 

velünk. A programok úgy alakultak, hogy először elméleti oktatás volt, 

majd gyakorlati és végül túraprogramokból álltak. Mindig rengeteg 

dolgot meséltek a nevezetességekről, mozaikokról, a görög 

mitológiáról.   

 „Gyönyörű mozaikokat készíthettünk, ez számomra nagyon értékes időtöltés 

volt az utolsó előtti napon. A túrák után ez a feladat volt a legnyugtatóbb 

munka, hisz ici-pici mozaik elemekből kellett kiraknunk a tárgyat. Nemcsak a 

képzésben, hanem egy csodás élményben volt részünk.” 

 

 

 

 Lengyel, és spanyol résztvevők voltak a képzésen. A csoport hamar 

összebarátkozott és a képzések után a szabadidőnk nagy részét is együtt 

töltöttük. Angolul beszélgettünk. Ez nagyon hasznos volt. Az angol 

nyelvi kompetenciám sokat fejlődött, de azt gondolom, még mindig 

bátortalan vagyok. Ennek ellenére nem ijedtem meg ettől a feladattól, 

hiszen rengeteget új szót és kifejezést tanulhattam mind a 

csoporttársaimtól, mind a kinti szituációkból. 

Vittem ajándékot és kóstolókat, ezek mind magyar termékek voltak. 

Nagyon örültek az ajándékoknak a résztvevők. Ha hazamegyek, minden 

tanult technikát bemutatok, az alapítványnak is lesz lehetősége 

elsajátítani általam. Ez nagyon hasznos időtöltés olyan tanulónak, 

akinek tanulási nehézségei vannak. Fejleszti a finom-motorikát, a 

koncentrációt, a figyelmet.  
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IKT 

WEB 
MILYEN ÚJ 

KOMPETENCIÁKAT 

SZEREZHET EGY 

SZÁMÍTÓGÉPES 

SZAKEMBER? 

Erwin első alkalommal vett részt Erasmus+ 

tréningen. Mivel a szervezetnél leginkább az IKT 

területen tevékenykedik, kíváncsi volt arra is, 

hogy milyen újdonságokat tanulhat még meglévő 

tudásán túl. Személyes célkitűzései között 

szerepelt a honlapkészítés, web szolgáltatások 

szélesítése, különböző játékos applikációk és 

gamifikáció.  

Habár szerinte rövid volt a tréning ideje ennyi 

területre, és több mindent szeretett volna még 

elsajátítani, annak ellenére úgy érzi, hogy  

 

több területen is fejlődtek a digitális 

kompetenciái. 

 

WEB DIZÁJN, GAMIFIKÁCIÓ 

ERWIN ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA 

REYKJAVIK, IZLAND 
                                          2022. 07-17-23 

 

„Külön kérésem volt, hogy Izlandra 

utazhassak és ott vegyek részt 

továbbképzésen. Régóta figyelem ezt 

az országot, és nagyon kíváncsivá tett 

az ott élő emberek, a kultúrájuk, a 

modern technológiájuk. A természeti 

környezethez való viszonyuk, annak 

védelme példaértékű.  

A geotermikus energia 

felhasználása egyedülálló a világon, és 

habár ez egy természeti adottság, 

megtanultak élni vele, és használni azt. 

Érdekes volt a sok gőzölgő területen 

utazni, a melegvizes fürdők is 

csodálatosak voltak. Minden vágyam 

volt, hogy meglátogassam a BLUE 

LAGOON-t, és részt venni egy láva 

túrán.” 
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„LEAVE THE THEORY, LET’S PLAY!” 
ÚJ ANALÓG ÉS DIGITÁLIS MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK A TANULÓCSOPORTOKBAN 

Ági és Dani élménybeszámolója La Laguna, Tenerife, Spanyolország, 2022. március 

 

Az alapítványtól ketten vettünk részt (két 

különböző kurzuson) és így meg lett 

szervezve a teljes utazásom, szállásom. Azt 

hiszem, hogy első utazásként nem tudtam 

volna egyedül megoldani ezeket a dolgokat és 

ez vissza is tartott attól, hogy részt vegyek, de 

így számomra sokkal egyszerűbbé vált a 

mobilitás, és következő alkalommal akár 

egyedül is neki tudok vágni.  

Én nagyon élveztem ezt a 6 napot, és sok 

új dolgot tanultam nem csak IKT kapcsán, 

hanem az angol szókincsem is fejlődött, és a 

kommunikációs helyzetek gyakorlásával 

pedig kevésbé feszélyez az idegen nyelvi 

közösség.  /Dani/ 

 

   A tréning során egy valóságos „játék 

gyűjtemény” birtokosa lettem. Először 

attól tartottam, hogy kizárólag a formális 

oktatási helyzetekre fog fókuszálni a 

képzés, és nehezen lehet beilleszteni majd 

egy olyan nemformális tanulási helyzetbe, 

ami az alapítványnál a mindennapi tanulás 

része (soft skillek, kommunikácós 

helyzetek, művészetek), és aminek főként 

sajátos nevelési igényű tanulóink lesznek a 

kedvezményezettjei.  

Ez a félelmem gyorsan eloszlott. Már 

az első órák végén éreztem, hogy a legtöbb 

játék és feladat tökéletesen beilleszthető a 

tevékenységeinkbe.  /Ági/ 

   A tréning úgy lett összeállítva, hogy 

naponta más-más területre fókuszáltunk, és 

emellett érintve lett a nemformális/ formális 

– tantermi oktatás területei egészen a 

gyermekkortól a felnőtt korig:   

- mozgás a tanulási helyzetekben, 

- érzelmek kifejezése a tanulási 

helyzetekben, 

- figyelem és koncentráció fejlesztése, 

- relaxáció és gyors feltöltődés a 

tanulási folyamatban.  

Az a tapasztalatom, hogy ezek a játékos 

tanulási helyzetek mindig megállják a 

helyüket függetlenül attól a célcsoporttól, 

amiben éppen tervezzük a tevékenységeinket. 

 

 

 

 
 


