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Írta: Balga Nóra

2021. augusztus 8-14-ig vettem részt az Erasmus Learning Academy által szervezett egy hetes

kurzuson. A kurzus címe (és célja) Teaching languages in the digital era: the best apps, web

platforms and ITC solutions for learning languages.

A 35 órás továbbképzés helyszíne Palermo volt, azonban az órák angol nyelven zajlottak (és a

csapat tagjaival is ezen a nyelven kommunikáltunk egymással). Az egy hetes képzés alatt

olyan a tanórán is használható applikációk felhasználási lehetőségeit néztük végig, mint

Mentimeter, Powtoon, Ed Puzzle, Socrative, Weebly stb.

A továbbképzés órái a délelőtti és koradélutáni órákban voltak, az ebédet követően alkalmunk

nyílt felfedezni Palermo és a környező városok szépségét. A kurzust szervező ELA a hét négy

https://tanartovabbkepzes.hu/blog-olasz-nyelvterulet/itemlist/user/1849-balganora


napjára szervezett nekünk programot, kétszer Palermo belvárosának különböző részeit

látogattuk meg, egy délutánt Cefalù városában, egyet pedig Monreáléban töltöttünk.

Az órák tartalma hasznos, felépítésük interaktív és nagyon élvezetes volt, a reggeli

összefoglalót követően megismerkedtünk az aznapi applikációban rejlő lehetőségekkel a

kurzus oktatójának bemutatóján keresztül, majd a maradék időben lehetőségünk nyílt

magunknak is kipróbálni az alkalmazást, miközben

az ELA tagjai közül hárman segítettek nekünk.

Minden alkalom végén szakítottunk időt arra is,

hogy hogyan tudnánk beépíteni az adott alkalmazást

a tanóráinkba, hogy milyen tananyagok

megtanítására, milyen jellegű számonkérésre lenne a

legalkalmasabb. Alapszinten elég képzett

felhasználónak tartom magam, de minden nap

tartogatott számomra újdonságokat, jelentősen

gyarapodott a tudásom.

A délutáni programok során arra is volt időnk, hogy a strandon pihenjünk és a belvárosban

vásároljunk, de emellett a képzés oktatói remek túrákat szerveztek nekünk a fentebb már

említett városokba, ahol megismerkedtünk Szicília igen jellegzetes építészetével,

történelmével és kultúrájával.

Az egyetlen negatívum, amit a szervezéssel

kapcsolatban ki tudnék emelni az, hogy a számunkra

lefoglalt hotel a város déli részén helyezkedett el,

mintegy 30 perces útra a központtól és több, mint

egy órás útra Palermo strandjától. Azonban az

igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a szálloda

rendkívül jól felszerelt, légkondicionált, a kurzushoz

elengedhetetlen stabil wifit biztosított számunkra,

mindemellett pedig napi háromszor bőséges és

kiváló minőségű étkezéssel, amely a képzőnek

előzetesen befizetett árban benne volt.



Az egyhetes kurzus során tehát nem csak olyan applikációkkal ismerkedhettem meg a

képzőnek hála, amelyeket azóta is aktívan használok az online és jelenléti tanóráimon is,

hanem a kurzus szervezőinek hála mélyebben megismerkedhettem Szicília jellegzetes

építészetével, kultúrájával, történelmével.

Összességében jó szívvel ajánlom a kurzust bárkinek, aki legalább középfokon beszéli az

angol nyelvet. Én még többször szívesen részt vennék a kurzuson!


