SZAX EDINA - DÜSSELDORF, NÉMETORSZÁG
"Izgatottan vártam a düsseldorfi utat, Németország Ruhr-vidékén még nem jártam. Egy idős
házaspárnál lettem elszállásolva, akik nagyon kedvesek, közlékenyek voltak. A város tiszta,
rendezett és tökéletesen ötvözi a régi hagyományokat a mai modern világ vívmányaival. A
régi kikötő területét ma „Medienhafen”-nek hívják és a regionális, helyi tv-, valamint
rádiócsatornák vették birtokba.
Az egyhetes tanfolyam 2015.07.20-án indult. Az ismerkedést egy közös vaktérkép rajzolással
kezdtük, amelyen meg kellett adni azokat a városokat, településeket, ahol már jártunk
Németországban. Ez nagyon jó alapot adott a kollégákkal való közös élmények megtalálására
és beszélgetések indítására. Csoportunkban 18 fő résztvevő volt. Litván, román, bolgár,
német, svájci, lengyel, olasz, görög, brazil, portugál és személyemben magyar tanárokkal.
A hét folyamán megismerkedhettünk az interaktív tábla használatának lehetőségeivel,
blogot írtunk és szerkesztettünk, youtube zenevideókat dolgoztunk fel, kirándultunk a
városban, sörfőzdét látogattunk, ismerkedtünk a motiválás, önálló tanulásra nevelés
lehetőségeivel.Összegyűjtöttük az IK (információs és kommunikációs) technológiák fajtáit és
használatba vételük módjait.
A kurzus fő témáját így tudnám meghatározni: Az IK technológiákban rejlő lehetőségek,
szerepük a tanulás, oktatás/nevelés elősegítésében.
A modern technológiák, eszközök nagy segítséget jelentenek számunkra. Megkönnyítik,
felgyorsítják a rohanó világunkban feladataink, céljaink elvégzésének, elérésének módját. A
mai gyerekek már kisgyermekként megismerkednek ezekkel az információs és
kommunikációs eszközökkel (tv, mobiltelefon, számítógép, táblagép), így számukra az
oktatás/nevelés során még motiváló hatással is bírnak. Játékos, gyermekközeli, pedagógia és
pszichológiai irányelveket szem előtt tartva figyelemfelkeltő, -fenntartó, inspiráló, a tanulást
elősegítő tanórákat lehet tervezni és tartani az IKT-k bevonásával.
A kurzus után megosztottam, megvitattam kollégáimmal az élményeket, tanultakat. Az
iskolánk biztosította lehetőségeket kiaknázva próbálom hasznosítani a látott ötleteket,
módszereket. Sajnos nem rendelkezünk interaktív táblával, így ezt a tanulást elősegítő
technológiát még nem sikerült beiktatni a lehetőségek közé. Bízom benne, hogy a jövőben
sikerül modernizálni, bővíteni az IK eszközöket, így a gyerekek számára is új alternatívák
állnak majd rendelkezésre tudásuk bővítéséhez.
Az Erasmus+ jóvoltából összességében egy nagyon jól sikerült továbbképzésen vehettem
részt tavaly nyáron. A lehetőséget ezúton is szeretném megköszönni. "
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