
 

Mi az Erasmus+? 

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet 

és a sportot is magában foglalja, több programot egyesítve. 

Miért hasznos az Erasmus+? 

Mert lehetőségeket biztosít az európai oktatásban résztvevők (tanulók, tanárok, oktatók, 

vezetők) számára, hogy megismerkedjenek a tanulás és a tanítás új formáival, módszereivel. 

Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, 

ifjúsági szakma és sport megerősítésére. 

Kik pályázhatnak a KA1 a programra a közoktatásban? 

 pedagógusok, oktatók, akik külföldön szeretnének továbbképzésen részt venni 

 felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok, akik tanulmányaikat, gyakornoki 
tevékenységüket külföldön szeretnék végezni 

 ifjúsági önkéntesek 

 intézmények, iskolák, amelyek külföldi iskolákkal szeretnének partnerségi kapcsolatot 
kiépíteni 

Mi hogyan pályáztunk? 

2014. március 24-re kellett megírnunk a pályázatot, melyben megfogalmaztuk a Zrínyi 
Miklós Gimnázium céljait, azt, hogy hogyan szeretnénk európai szintű nyelvoktatást 
megvalósítani és ehhez mely kurzusokat tartjuk megfelelőnek a pályázatban szereplő 
tanáraink számára. 

Mely országokban vettek részt továbbképzésen tanáraink? 

Baranyainé Tóth Judit Regensburgban (Németország), Magyar Ibolya Brightonban (Anglia), 
Tóth Krisztina Máltán töltött két hetet nyelvi, illetve módszertani tanfolyamon 2014 nyarán. 

 



2014 nyarán iskolánk három tanára számára nyílt lehetőség, hogy egy nyertes Erasmus+ 

pályázat keretében továbbképzésen vegyen részt külföldön. Baranyainé Tóth Judit 

Németországban, Magyar Ibolya Angliában volt módszertani kurzuson, Tóth Krisztina 

testnevelő tanár pedig Máltán kapcsolódott be egy nyelvtanfolyamba. 

Két hét Regensburgban 

Az Erasmus projekt keretében nagyon nagy örömömre szolgált, 

hogy  2014.  augusztus  4‐16.  között  2  hetet  tölthettem 

Regensburgban,  a  Horizonte  Nyelviskola  tanár  továbbképzési 

programjának keretében. 

Csodálatos 2 hétben volt részem! 

A  továbbképzés  fő  elemét  természetesen  az  élvezetes  nyelvi 

órák adták, de emellett rendkívül sokrétű és színes programkínálatot is kaptunk.  

Egy  nemzetközi  projekt már magában  is  érdekes,  hiszen  spanyol, 

svéd,  orosz,  olasz,  cseh,  horvát  csoporttársakkal  dolgozhatunk 

együtt, barátságokat alakíthatunk ki, tapasztalatokat cserélhetünk.  

Természetesen a  legnagyobb élmény maga a bajor nyelv és az un. 

bajor „Gemütlichkeit” volt.  

Tanáraink  változatos  témákat,  nyelvi  fordulatokat  dolgoztak  fel 

velünk,  előfordultak  komoly  társadalompolitikát  érintő  szövegek, 

de  akár  a  helyi  szleng,  szólásmondások,  filmek,  és  a  zene  is  a 

tanításban.  Voltak  szervezett  és  önálló  mozilátogatások, 

beszélgetések.  Különös  hangsúlyt  fektettek  az  országismereti 

képzésre.  

Óriási élményt  jelentettek a  kirándulások, Bajorország  jobb 

megismerése.  Szerepelt  a programban München  és Passau 

városának  megtekintése,  hajókirándulás  a  bajor  királyság 

szabadság emlékművéhez, a Walhallához, amely a napoleoni 

elnyomás  alóli  felszabadulás  emlékműve,  kirándulás  a 

legrégebbi  középkori  kolostorhoz  Weltenburgba,  egy 

motorcsónakos  túrával  egybekötve  a  Dunán,  egy  igazi 

sörfesztivál Straubingban és a mindennapos regensburgi séták. 

Regensburg  gyönyörű  dunamenti  város,  a  világörökség  része,  2  Duna  ág  és  a  Regen  folyó 

találkozásánál. Csodálatosak hídjai, épületei, mozii és cukrászdái.  

Feledhetetlen számomra ez a két hét, rengeteg élménnyel gazdagodtam, amelyből töltekezem  

mindennapos tanári munkám során.  

 Baranyainé Tóth Judit /német‐történelem szakos tanár 



Brighton, Anglia fürdővárosa 

Az  Erasmus+  továbbképzésemnek  elsődleges  célja  az 

volt,  hogy  Anglia  kultúráját  minél  inkább 

megismerhessem,  valamint  olyan  ismeretekhez  jussak, 

amelyeket  az  itthoni  nyelvoktatásban  jól  tudok 

hasznosítani.  Ehhez  nagyban  hozzájárult  az,  hogy  egy 

fogadó  család életének  részese  lehettem két héten át, 

valamint, hogy  tanáraink  szembesítettek minket az élő 

nyelvvel,  ami  időnként  bizony  a  tankönyvek  által 

említett  szókincshez,  vagy megtanult  nyelvtani  szabályokhoz  képest  újnak  bizonyultak.  Így mikor 

házigazdám a második reggel megkérdezte: „Have you got a brolli?”, bizony kérdően néztem rá, hogy 

vajon miféle tájszólásban és mit jelenthet ez. Ám mikor kifelé intett a fejével, jelezvén, hogy igencsak 

esőre áll az  idő, akkor esett  le a  tantusz, hogy ez csak az 

umbrella akar lenni…  

A  tanórákon  gazdag  módszertani  ismeretekkel  is 

gyarapodtunk,  miközben  megismertük  Brighton 

történetét,  a  közelmúlt  helyi  tragédiáit  (pl.,  hogy  miért 

égett  le a híres pier, vagyis móló), vagy hogy miért épült 

épp  Brightonban  egy  keleties  stílusú  palota  (IV.György 

akarta ezzel az egész világot elkápráztatni). 

A tanulmányokon kívül sok lehetőség adódott a környék megismerésére is. Olyan helyekre jutottam 

el, amelyeket ez  idáig én  is  csak  tankönyvek  lapjain  láttam:  Stonehenge  (a  rejtélyes  kőtemplom!), 

Canterbury  (a  híres  katedrális!),  Bath  (Jane  Austen  és  a  2000  éves 

római fürdő!) ‐ mind Dél Anglia gyöngyszemei. 

Sok munkaóra, egyeztetés, konzultáció vezetett a pályázat  sikeréhez, 

de  megérte.  Ha  van  lehetőségetek,  éljetek  minden  kínálkozó 

alkalommal, mellyel  tanulhattok,  tapasztalhattok  és más  országokba 

utazhattok. 

Magyar Ibolya, angoltanár 

 



Máltai továbbképzés 

2014.  augusztus  17‐én  repültem  ki Máltára.  A  kéthetes  továbbképzés,  amin  részt  vettem  2014. 

augusztus  18‐tól  augusztus  29‐ig  tartott.  A  42  órás  tanfolyamom  címe  Fluency  Development  and 

Methodology for English Language Teachers.  

Minden  hétköznap  reggel  9  órakor  kezdődtek  az  órák  és  fél  3‐ig  tartottak.  A  tantermek  jól 

felszereltek voltak  (minden  teremben aktív  tábla, mindenhol volt WIFI  lefedettség,  légkondicionált 

termek),  így  könnyebben ment  a  tanulás.  Az  órák  után majdnem minden  nap  szervezett  az  ETI 

különböző kirándulásokat, amin részt lehetett venni.  Az első héten nyolcan voltunk a csoportban, és 

egy máltai  tanárnő,  Josianne  foglalkozott velünk. Második hétre megduplázódott a csoportlétszám, 

ausztriai kollégák csatlakoztak hozzánk. Ezen a héten Dougles volt a tanárunk. Nagyon jól szervezte, 

tervezte  az  órákat. Általában  kis  csoportokban  kellett  dolgoznunk,  de mindig más  összeállításban. 

Volt, amikor prezentációt kellett összeállítanunk, volt, amikor vitát kellett eljátszanunk. A 42 óra alatt 

sok  témakört  érintettünk  és  ezáltal  bővítettük  tudásunkat  és  javítottuk,  fejlesztettük  az  angol 

nyelvtudásunkat.  Számomra  a  következő  témák  voltak  igazán  érdekesek,  ezek  álltak  közel  a 

szívemhez: máltai kultúra, szituációs feladatok, kiejtést fejlesztő gyakorlatok.  

Összességében nagyon  jól éreztem magam, sokat  tanultam. Ha bárkinek  lehetősége nyílik  rá, hogy 

ilyen továbbképzésen vegyen részt, ragadja meg az alkalmat. Mindenkinek csak ajánlani tudom.  

Tóth Krisztina 

testnevelő tanár 


