
 

Csákváriné Simongáti Ágnes beszámolója Tablets, Apps & Web 2.0 című továbbképzésről 

 

Erasmus + pályázat keretén belül 2018. aug.6-10-ig Düsseldorfban vettem részt egy nemzetközi továbbképzésen, melyen 

másik 17 résztvevővel olyan webes alkalmazásokat ismerhettem meg, melyek a mindennapi munkánkat könnyítik meg a 

21.század digitális kihívásainak korában. 

A tanfolyamról és az egész szervezésről elmondható, hogy nagyon jól szervezett volt. Már hetekkel az indulás előtt 

megkaptunk minden fontos információt a szállással, helyi közlekedéssel, étkezéssel kapcsolatban. 

A tanfolyam vezetője, Andreas Westhofen igen felkészült és tapasztalt tanárként bevezetett minket a leghasznosabb 

webes alkalmazásokba, mint pl. a Plickers, LearningApps, Socrative, Kahoot, Quizlet, Tricider. A kurzuson természetesen 

mindenki saját számítógéppel és iPad-dal dolgozhatott. Az elmélet és a gyakorlat arányát megfelelőnek tartottam, 

mindig volt elég időnk a frissen megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására. A tanfolyamvezető és asszisztense 

folyamatosan igény szerint segítették az önálló munkánkat.  

De megismertük a saját honlapkészítés rejtelmeit is a GoogleSites ill. padlet segítségével. QR kódot sem okoz gondot 

ezek után létrehozni bármilyen feladathoz vagy oldalhoz, aminek segítségével a diákok is egyszerűen és gyorsan elérik 

azt a felületet, amit szeretnénk, anélkül, hogy értékes percek mennének el a tanórából a pontos cím begépelése miatt. 

Szó volt még a fotók készítőinek jogairól és a felhasználói jogok megjelentetéséről, melyre nagyon fontos 

figyelmeztetnünk tanítványainkat is. Ezen kívül az egész tanfolyam anyagát megkaptuk digitálisan is. 

A szabadidős programokból sem volt hiány. Első este néhány csoporttársammal részt vettem a képző intézmény (IIK) 

által szervezett Stadtrallye-n, ami egy applikáció segítségével játékosan ismertette meg velünk a belváros 

nevezetességeit. A hét közepén az egész csoport közös sétára indult a város Medienhafen-nek nevezett negyedébe, ahol 

egy rendkívül kedves és szimpatikus idegenvezető mutatta be nekünk a közelmúltban épült, nemzetközi sztárépítészek 

által tervezett épületeket. Utána néhányan még felmentünk a Rheinturm csodálatos panorámát nyújtó kilátójába. 

Utolsó előtti esténken pedig moziban voltunk, egy nyáron bemutatott német filmet néztünk meg, melyet részleteiben 

vagy akár egészben a tanórán is feldolgozhatunk diákjainkkal. 

Összességében elmondhatom, hogy nagyon jól éreztem magam ezen a képzésen, sokat tanultam, új embereket és 

Németország egy új szegletét, a Ruhr-vidéket is megismerhettem. 

 


