
Erasmus – tanári továbbképzés Barcelonában 

Az  Egri Lenkey János Általános Iskolából ebben a tanévben is pályáztunk az Erasmus+KA1 

projektben, melynek eredményeképpen öt kolléga vehetett részt szakmai továbbképzésen 

különböző országokban. Az én mobilitásom helyszíne Spanyolország, Barcelona volt. 

Kurzusom címe, témája: „Social Media in the Classroom”. A képzés 2019 augusztus 12-én 

indult , s augusztus 18-án ért véget. Már előtte egy nappal kiutaztam. Szállásomat magamnak 

szerveztem, egy barátságos kis hostel adott számomra otthont egy héten át.  

Az angol nyelv folyamatos használata  fejlesztette nyelvtudásomat. A digitális ismereteim 

bővítésével a tanórákon új technikákat, eszközöket, programokat használhatok. A közösségi 

média eszközeinek a tanítás egységbe való beépítésére sok gyakorlati tanácsot, ötletet 

kaptunk. Új  módszereket, alkalmazásokat sajátítottam el, melyekkel élményszerűbbé, 

hatékonyabbá tehetem tanóráimat. A diákok digitális világ iránti fogékonyságát az oktatás 

szolgálatába kell állítani. Ezáltal motiváltabbak lesznek, érdeklődésük jobban felkelthető, s 

fenntartható a tanulási tevékenység során. 

Sok gyakorlati ismeretet szereztem, mely még jobban segíti az ismeretek beépülését és 

alkalmazását. Az itt tanult programok (Wordart, Fyuse, Autorapp, Wevideo stb.…) rendszeres 

használatával érdekesebbé, ötletesebbé tehetem tanóráimat. Az osztályközösség formálását 

segíti a közösségi oldalak adta lehetőségek használása. (csoport munka, házi feladat…) A 

feladatok megoldása során az együttműködés, a kreatív megoldások keresése előtérbe kerül. 

Fejleszti a közösséget, a kommunikációt és a digitális kompetenciákat.  

Az iskola két fakultatív programot is biztosított számunkra, mely során városnéző busszal 

bejárhattuk szinte egész Barcelonát. Továbbá részt vehettünk a híres Garcia Fesztivál 

forgatagában is. A város lüktetése, színes kavalkádja, csodálatos épületei, tenger parti élete 

lenyűgöző. Ebben a gyönyörű katalán városban a modern művészeti alkotások, valamint 

Gaudi remek művei, s a gótikus városrész hangulata, illetve a szép templomok, a tengerpart és 

még sorolhatnám tovább,  szinte elvarázsolják a turistákat. 

A képzés végén megkaptam az Europass Mobility dokumentumot és az igazolást, hogy 

sikeresen elvégeztem a kurzust.Tapasztalataimat különböző fórumokon és felületeken 

igyekszem megosztani a kollégáimmal, a diákokkal, s a szülőkkel egyaránt. 

 

   

 

Jaksi Erzsébet Katalin tanító 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


