Nemzetközi találkozó az iskolánkban
Rövid Távú Képzési Tevékenység Magyarországon - ez az itthoni találkozó hivatalos
elnevezése a projektben. Az elnevezés sugallta tevékenységet teljes egészében
megvalósítottuk.
A projektmunka elsődleges célja mindig az értékteremtés. Már a projekt első évének végére
számos eredményt sikerült felmutatnunk. A spanyolországi találkozón a tantermen kívüli
oktatás lehetőségeit jártuk körbe, Olaszországban a játékos oktatásra helyeztük a hangsúlyt.
Az utóbbi időben egyre inkább kihasználjuk a modern technika kínálta lehetőségeket.
Felfedeztük, mennyire fontos szerepet tölt be az internet, amely nemcsak az iskolán kívüli
életben, hanem a tanórákon is jól alkalmazható.
Ebből kiindulva a magyarországi találkozó központjában az IKT eszközök használata állt. A
vendégek Krizsán Pál tanár úr 5.a osztályban tartott bemutató órája keretében láthatták,
hogyan használják tanulóink a tableteket, mobil telefonjaikat a történelem órán. A vállalkozó
szellemű külföldi pedagógusok a diákokkal együtt dolgoztak. A tanóra után a vendégek
kipróbálták a látott Web 2.0 szolgáltatásokat – Plickers, Tagul, Lino, Kahoot. A továbbiakban
a vendégtanárok mutatták be jó gyakorlataikat – prezentációkkal, videóra felvett
órarészletekkel készültek. Külsős szakértőt is hívtunk, Németh Zoltánné Katalin eTwinning
nagykövet az eTwinning portál Ertasmus+ programban való alkalmazását ismertette meg
velünk. Elvezetett bennünket egy „virtuális osztályterembe”, az Edmodo világába és
bepillanthattunk a Socrative nevű alkalmazás kínálatába. Előadását alapos háttértudás és a
résztvevők aktív bevonása jellemezte.
A találkozóra azonban nem csak tréning kapott fontos szerepet. Diákjainkkal hosszasan
készültünk a vendégek fogadására. Öt különböző nemzet képviseletében érkeztek hozzánk
tanárok, akiket a saját nyelvükön énekelt dallal fogadott egy-egy osztály. Az ajándékot - piros
tulipán fehér szalaggal - a dalok után kapták meg a meglepett pedagógusok. Emellett két
magyar táncot adtunk elő és magyar dalként pedig a Tavaszi szél című éneket ismertettük
meg velük. Zárásként közösen a projekt munkanyelvén angolul énekeltük az If you're happy
kezdetű dalt. Ezt követően hetedikes, nyolcadikos tanulóink vezették körbe a vendégeket az
iskolán, majd a külföldi tanárokkal volt órájuk a projektben aktívan résztvevő osztályoknak.
Az utolsó napra is maradt még meglepetés. Igazgatóasszonyunk, az iskolatitkárok és a 8. m
osztály lelkes részvételével igazi bográcsgulyást készített. Az 5.c osztály fantasztikus
túrófánkot sütött, míg az SNI csoport gyümölcssalátával koronázta meg az itt tartózkodást.
Magyarországi látnivalókat is becsempésztünk a programba - megmutattuk Budapest,
Esztergom, Gödöllő és Szentendre nevezetességeit is a vendégeknek, hadd vigyék jó hírünket.
Ezúton szeretném megköszönni itt is minden kollégámnak és diáknak a program
lebonyolításában nyújtott segítségét!
A nyári szünet után folytatjuk a munkát. Az október eleji litván diáktalálkozó, melyre hat
tanulót viszünk, izgalmas kezdést ígér.
Krizsánné Ferenczi Ildikó
projektkoordinátor
Pilisvörösvár 2017. június

