
Erasmus+ tanártovábbképzés a tankockákról 

2021. januárjában indult második mesterpedagógusi ciklusom vállalásai között szerepel, hogy a 

tankockákat igyekszem külföldön is népszerűsíteni.  

A Hamvas Béla Gimnázium pedagógusai az intézmény vezetésének támogatásával évek óta részt 

vesznek Erasmus+ pályázat keretében nemzetközi tanártovábbképzéseken. Ezek a tanfolyamok 

nagyszerű lehetőséget kínálnak nemcsak új módszertani ismeretek szerzésére, hanem 

tudásmegosztásra, jó gyakorlatok átadására is.  

Gyakorlott Erasmus-os tanárként kézenfekvőnek tűnt, hogy a pályázat keretei közt nyújtsunk a 

tankocka használatról szakmai támogatást külföldi kollégáknak. Már 2020-ban a mesterpályázat 

írásakor felvettem a kapcsolatot Véghné Juhász Krisztinával, a JUTAKI Bt. - Hungary-Expert Utazási 

Iroda ügyvezetőjével, aki felkarolta az elképzelést és a tanfolyam szervezés jó részének terhét levette 

a vállamról. 

A képzés szakmai anyagait közvetlen kolleganőmmel, Hezler Edittel állítottuk össze, aki német – 

könyvtári szakember szakos, gyakorlott tankockázó, és lelkes „Erasmus-pedagógus”.  

Tanfolyamunk címe: „Wien einmal anders - Methoden des E-Learning: LearningApps und weitere 

Lernumgebungen – innovative Lehrmethoden in der Praxis”.  A címben benne rejlik, hogy kettős célt 

tűztünk ki. Első sorban hasznos, gyakorlati tanácsokat, módszertani fogásokat szerettünk volna adni a 

tanfolyam résztvevőinek az oktatási célú applikációk, különös tekintettel a tankockák használatához. 

Másrészt szerettük volna a hallgatókkal megismertetni az osztrák fővárost – nemcsak a főbb 

látványosságokat, de a helyi sajátosságokat is. 

A 2020 nyarára meghirdetett első tanfolyam a koronavírus járvány miatt sajnos elmaradt.  

2021. augusztus első hetében hét pedagógus – négy magyar, egy lengyel, egy román és egy német 

kolléganő vett részt a képzésen. Az előzetes felméréseink alapján komoly kihívásnak néztünk elébe, 

hiszen szakjukat, korábbi tapasztalataikat és IKT-ismereteiket tekintve nagyon különbözőek voltak a 

kurzus résztvevői – a fiatal általános iskolai tanítótól a középiskolai tanáron át, főiskolai oktatóig.  

A sok befektetett energia meghozta a gyümölcsét! Hallgatóink pozitív visszacsatolása, lelkesedése 

nagyon inspiráló volt. Annak ellenére, hogy a nevelés-oktatás különböző szintjein tevékenykednek, 

mindnyájan úgy érezték, hogy a tankockák nagy segítségükre lehetnek a jövőben. Hálásak voltak azért, 

hogy lépésről-lépésre bemutattuk az alkalmazást, sok mindenre felhívtuk a figyelmet. A képzési hét 

egyik meglepetése volt, hogy elő videókonferenciára invitáltuk a LearningApps oldal  svájci elnökét, 

Michael Hielschert, aki egy rövid tájékoztató után készséggel válaszolt hallgatóink kérdéseire.  

Ezért ez úton is köszönetem szeretném neki kifejezni. 

A hallgatók a tanfolyami programhoz tartozó délutáni városnézések és múzeumlátogatások alkalmával 

megismerkedhettek Bécs nevezetességeivel, gasztronómiájával. Anyagot gyűjthettek záróprojektjük, 

és a jövőbeni tanóráikhoz. A kurzus zárásaként pedig egy közös dunai hajókázáson vettünk részt. A 

képzés ideje alatt nemcsak a résztvevők tudása gyarapodott, de új barátságok, szakmai kapcsolatok 

szövődtek, mely egybecseng az ERASMUS+ mozgalom céljával. 

A tanfolyam olyan sikeres volt, így a Jutaki Bt. hosszabb távon is felvette azt képzési repertoárjába, és 

egy hasonló, angol nyelvű képzésről is tárgyalunk. 

Köszönjük szépen a lehetőséget! 

 

https://tanartovabbkepzes.hu/learningapp2020
https://tanartovabbkepzes.hu/learningapp2020
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=125328&cbmid=45062674


 

 

 

A hallgatók disszeminációs anyagából álljon itt példaként egy beszámoló a tanartovabbkepzes.hu 

oldalról.  

Végül, de nem utolsó sorban nagyon szépen köszönöm Hezler Editnek a sok türelmet, kitartó munkát, 

lelkesedést és határozottságot. Nélküle biztosan nem valósulhatott volna meg a nemzetközi tankockás 

képzés! 

 

Oroszlány, 2021. október 11. 

Szamper Aranka 

https://tanartovabbkepzes.hu/blog-nemet-nyelvterulet/item/999-wien-einmal-anders

