
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK 

Írország, Dublin 

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskolából már több kollégám vett részt az Erasmus+ 

program keretében különböző külföldi mobilitásokon, melyeknek célja a kurzuson szerzett 

tapasztalatok, tudás megosztása a többi kollégával. Három évvel ezelőtt én is sikeresen 

pályáztam, de a Covid miatt csak idén júniusban valósult meg a kiutazásom Írországba, ahol 

részt vettem az English for teachers kurzuson a Trinity College-ban.  Nagy kihívás volt 

számomra, hogy egyedül induljak útnak egy ismeretlen országba, ahol tudtam, hogy egyedüli 

magyarként veszek majd részt a tanfolyamon. Minden bátorságomra szükség volt, de a 

kezdeti nehézségek után csodálatos élményekben volt részem. Megismerhettem Dublint, 

Írország fővárosát, ahol mindig szól a zene. Nemcsak a pubokból szűrődik ki a hagyományos 

ír muzsika, hanem a rengeteg tehetséges utcazenész is hozzájárul a hangulathoz. Sőt, még a 

jelzőlámpák is ritmust adnak az élethez!  

Sok érdekességet tudtam meg az ír kultúráról, történelemről, művészetről és a 

hétköznapokról is. Angol és ír anyanyelvű tanárok segítségével bővítettük szókincsünket, 

nyelvtani ismereteinket. 16 országból érkeztek a kurzus résztvevői, akikkel nagyon jó 

hangulatú hetet töltöttünk együtt. Bár nem volt könnyű a különböző akcentussal beszélő 

kollégákat megérteni, de öröm volt látni azt a türelmet, segítőkészséget, amellyel egymást 

segítettük a megértésben, a közös feladatok teljesítésében. Egymás kultúráját is 

megismertük. Különleges élmény volt a Csodaszarvas legendáját elmesélni angolul, vagy 

éppen a gulyásleves főzésének rejtelmeit megosztani olasz és francia társaimmal. Életre 

szóló, felejthetetlen élmény volt! Köszönöm mindazoknak, akik segítettek a pályázat 

elkészítésében, akik bíztattak és akik lehetőséget biztosítottak az utazáshoz. 

  

Oroszné Pálinkás Zsuzsanna 

  



Görögország, Corfu 

Augusztus elején egy 6 napos angol nyelvi kurzuson vehettem 

részt az Erasmus+ ösztöndíj támogatásával a varázslatos Korfu 

szigetén. A képzés célja a pedagógusok nyelvi készségének 

fejlesztése volt, ám ennél több és összetettebb tapasztalattal, 

praktikus tudással és élménnyel tértem haza.  Fantasztikus és 

újszerű élmény volt tantermen kívüli oktatásban részt venni, ahol 

más országok pedagógusaival közösen dolgoztunk egy-egy 

izgalmas feladaton. A tanulás mellett természetesen jutott idő 

felfedezni a város történelmi értékeit, és gyönyörködhettem a táj 

szépségeiben is. Miközben elmélyült angoltudásom, közben 

lehetőségem nyílt új kapcsolatok építésére, valamint kilépve komfortzónámból, 

megismerhettem önmagam rejtett tartalékait is. Az egy hét alatt szerzett tapasztalatokat 

mindenképp beépítem majd a mindennapi munkámba, és a kapott impulzusok tovább 

ösztönöznek újabb képzéseken való részvételre. Angol nyelvi fejlődésem jó alapokat ad majd 

a jövő évi szakmai továbbképzésemhez, melyen új gyógypedagógiai módszerekkel fogok 

ismerkedni ismét egy másik országban. Örülök, hogy iskolánk rendszeresen pályázik Erasmus 

projektekre, így mi, pedagógusok egyre többen lehetünk részesei újabb és újabb tanulási 

folyamatoknak. 

 

 

Palkovics Rozália 

  



Olaszország, Padova 

 

Az Erasmus+ pályázat keretein belül 5 napot tanulhattam Olaszországban, Padovában, egy 

nyelviskolában. Mindig nagy utazás, egy ilyenen való részvétel. Az ember elmegy, és más 

emberként jön vissza!  

Elsődleges cél az volt, hogy minden nemű angol nyelvi kompetencia fejlődésére szert tenni, 

beszéd, írás, olvasás, hallás terén egyaránt. Úgy érzem nekem ez sikerült, két szenzációs angol 

anyanyelvű olasz tanárom volt. Akik, amellett, hogy angolul tanítottak engem, megismertettek 

Olaszország/ Padova történelmi múltjával, betekintést engedtek a mindennapjaikba, ezzel 

megismerhettem az olaszok életét. A déli emberek életkedvét, mentalitását, nyugodtságát is 

megtapasztalhattam e pár nap alatt. 

Másodlagos cél, hogy mit hoz haza egy ilyen útról az ember? Pedagógusként, amit ott kint 

megtanultam, szeretném az oktatói-nevelői munkám során hasznosítani. Nem titok, hogy én 

a projektoktatás híve vagyok. Évek óta csinálok különböző projekteket a tanóráimon 

természettudomány szakos kollégáimmal együtt. Úgy gondolom, hogy ezek után iskolánk 

angol tanáraival együtt közösen már kétnyelven (angolul-magyarul) is tervezek projekteket. A 

tanulóinknak ez óriási lehetőség fejlődik az angol nyelvtudásuk és emellett a 

természettudományos szemléletük is formálódik, alakul. Remélem: igazodva ezzel az új 

digitális világ elvárásaihoz. 

Végezetül: új helyeket jártam be, új embereket ismertem meg, új élethelyzetben próbáltam ki 

magamat! Köszönöm, hogy megélhettem ezt a pár napot! 

 

Bagó Beatrix 

Horvátország, Split 

Iskolámnak köszönhetően ismét abban a szerencsében részesülhettem, hogy kimehettem 

Horvátországba egy 10 napos angol kurzusra. Tudom sokaknak csak a nyaralás jut az eszébe 

az említett ország kapcsán, de nekem már nem. A tanfolyam alatt sok olyan élethelyzettel, 

oktatási technikával, kihívással szembesültem, amelyek megélésével sokat fejlődhettem. 

Érdekes dolog megismerni más kultúrák, nációk oktatási módszereit.  Sok játékos feladattal, 

kültéri oktatás rejtelmeivel, a tanulást, számomra könnyűvé és élménydússá tették. Ahogy mi, 

tanárok, gazdagabban jövünk haza egy-egy kurzusról, úgy diákjaink élménydúsabb órákat, 

kreatívabb tanárokat, több angol-nyelvi projektet nyernek a Damiban az Erasmus+ 

támogatásával.  

Kisrétiné Csabai Magdolna 

 



Portugália, Lisszabon 

Hogyan is változtatja meg egy külföldön szerzett tapasztalat egy pedagógus önértékelését? 

Nyáron sikerült ezt megtapasztalnom. A mindennapi életben tapasztalt erős 

munkatempóban kevésbé figyel az ember magára, személyiségére. Pedig ez a mai világban 

sokkal fontosabb ,mint gondolnánk; közvetlen hatással vagyunk a tanítványainkra. 

Az utazás mássá tett, az ott szerzett tapasztalataim megváltoztattak a tanítványaimhoz való 

viszonyomat: kreatívabb lettem, az együttműködő, tájékozódási és alkalmazkodási 

képességemet, javította célnyelven a kommunikációmat. Éppen azokat, melyeket egy 

pedagógusnak át kell adni, hogy a gyerekek érvényesülni tudjanak ebben a világban. 

Hálás vagyok ezért a Daminak, hogy létrejöhetett. Igyekezek átadni mindezt kollégáknak és a 

diákjaimnak.        

 

Kajtorné Som Erzsébet 

 

 

 


