Beszámoló az Erasm us+ KA1 t anári mobi li tás pál yázati program keret ében
2018. július 14 – júli us 18 -i g megvalósult
tanártovábbképzési programról
Kiss Tí mea, a Szegedi Szakképzési Centru m Vasvári Pál Gazdasági és
Informatikai S zakgimnáziu ma tanára
Hel ys zín: A LPHA SC HOO L o f EN G LISH , St. Paul ’s Ba y
A kurzus me gne vezés e: Creative Method ology 5 days Course

Idén először vehettem részt Erasmus+ tanári mobilitás programban, melyet nagy izgalommal
vártam. Nagyon hálás vagyok azért, hogy egy hetet tölthettem el Máltán, St. Paul’s Bay
városában, ahol az ALPHA SCHOOL of ENGLISH nyelviskola szervezésében vehettem
részt a Creative Methodology 5 days Course, azaz kreatív metodológiai módszerekkel,
tanítási praktikákkal foglalkozó 5 napos kurzuson.
Szállásom egy nagyobb szállodában volt, amely egy igazán kényelmes, 5 perces sétára volt az
iskolától. 10 fős nyelvtanárokból álló csoportunk vegyes összetételű volt. Német, lengyel,
orosz és magyar tanítók illetve tanárok kerültek a csoportomba. Nagyon kedves, nyitott és
segítőkész volt mindenki, öröm volt velük együtt dolgozni, és mindig fordulhattunk
egymáshoz segítségért. Az oktatás vezetője, Christine Armstrong egy hihetetlenül energikus,
szuggesztív, lelkes és tapasztalt londoni hölgy volt, aki nyaranta Máltán vállalja angol nyelvi
képzések, illetve tanári továbbképzések lebonyolítását. Rengeteg jó ötletet, példát, segítséget
kaptunk tőle azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet színesebbé, érdekesebbé tenni a tanórákat
például játékok, kis videók, reáliák használatával.
Egyéni, páros illetve csoportos feladatokat kaptunk, és a feladat végeztével a csoportnak is
bemutattuk az adott feladatot, így tehát az oktatás teljesen gyakorlatias volt. Mindig közösen
ötleteltünk, átbeszéltük az adott témát vagy problémát, és volt lehetőség a kérdezésre, illetve
saját vélemény kifejtésére.

Az utolsó napon be kellett mutatni a
csoportnak egy saját projektet, ami
egy Máltát bemutató prezentáció
volt. Egy saját utazási és kulturális
élményeken alapuló vlogot, azaz
videóblogot, vagy Power Point
prezentációt kellett elkészítenie a
csoport minden tagjának egyénileg
vagy párosával. A bemutató jól
sikerült, az egyik lengyel tanárnővel
közösen készítettük el.
Délutánonként különböző szabadidős programokon lehetett részt venni, akár csoportosan,
akár egyénileg is. A rendelkezésre álló viszonylag rövid idő ellenére sikerült elég sok helyre
eljutni, sok szép nevezetességet felfedezni, mint például Gozo lenyűgöző szigetét, Valetta és
Mdina gyönyörű középkori városait, néhány csodás tengerparti települést, valamint egy
tengeri akváriumot. Egy Málta történelmét részletesen bemutató ismetetterjesztő filmvetítésen
is részt vettünk a csoporttal.

Hihetetlenül sokat adott nekem ez a
rövidke egy hét. Sikerült szakmailag
és nyelvileg fejlődnöm, új tanítási
technikákat elsajátítanom, Málta
csodálatos helyeivel és gazdag
kultúrájával megismerkednem,
illetve új, és remélhetőleg a jövőben
is gyümölcsöző kapcsolatokra szert
tennem.

Végezetül megköszönöm iskolám vezetésének a támogatást, koordinátoraimnak: Szegfű
Mártának és Hegyközi Évának a hatalmas munkát, és a Tanártovábbképzés munkatársainak a
sok segítséget, és a projekt létrejöttét.

