
Az IKT eszközök valóban értünk voltak! 

 

   

Iskolám sikeres Erasmus+ Akkreditációs pályázatának köszönhetően 2022. november elején 

Tenerifén vehettem részt egy igazán hasznos mobilitáson. 

A téma az IKT eszközök használata különböző tantárgyak tananyagainak sikeresebb feldolgozása 

céljából. Ez eddig nem igazán extra, hisz a Covid járvány óta sokféle képzés segítette a tanári munkát. 

Az ELA fogadóintézmény foglalkozásokat vezetője, Alex remekül felépített, igazán gyakorlatias napi 

munkát biztosított csoportom számára. Beszéltünk számomra ismertebb feladatkészítő 

alkalmazásokról (https://kahoot.it/ , QR generátor, https://www.menti.com/  , 

https://www.canva.com/ ), bár volt újdonság is a használatukban. Igazán érdekesnek és hasznosnak 

bizonyult a https://padlet.com/ , amire folyamatosan fűztük fel a tanult alkalmazásokat. A 

https://thinglink.com/  hosszasan lefoglalta a gondolataimat, s amit ott megterveztem, itthon az 

osztályommal meg is csináltuk. Nagy kedvenc lett ez az alkalmazás, sokféle tananyagfeldolgozásban 

használható. Alex külön figyelt arra is, hogy a csoport minden tagja elsajátította-e, de legalábbis 

kipróbálta a bemutatott alkalmazást: https://quizlet.com/  https://en.actionbound.com/ . Persze 

dolgoztunk számítógép nélkül is, mert minden reggel egy speciális asszociációs plakáttervezéssel és 

alkotással kezdtük a napot, azaz különböző újságokból a megadott téma mentén kiscsoportokban 

készítettünk plakátokat kivágással, ragasztással, feliratozással és rajzolással. Komoly elmélyüléssel 

dolgozott minden csoport, hisz végül be is kellett mutatnunk kommentálva a műveket. A plakátok 

pedig napról napra sorakoztak a terem falán. 

A teremben eltöltött tanórák után mindennap lehetőségem volt megismerkedni Puerto de la Cruz 

kulturális érdekességeivel, és a csoportunk kirándult a Teide vulkánhoz is. Sokáig emlékezetes lesz 

mindannyiunknak az a rengeteg kanyar, amiken eljutottunk a célállomásunkhoz. 

Külön egyedivé tette a mobilitásom szabadidős programját, hogy egyik kedves tanítványom 

családjával a szigetre költözött, és több alkalommal is a vezetésükkel ismerhettem meg a távolabbi 

nagyszerű látványosságokat, illetve bepillantást nyerhettem a nem turista élet szépségeibe és 

nehézségeibe is.  

Összességében nagyon hasznos és gyakorlatias kurzust végeztem Tenerifén, aminek tapasztalatait 

azóta is használom a tanóráimon, illetve osztom meg a disszeminációk során pedagógustársaimmal 
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is. Örülök, hogy az Erasmus+ lehetőséggel új kollégákat ismerhettem meg, nyelvi kompetenciámat 

fejleszthettem, és nem utolsó sorban a digitális biztonságom is sokat fejlődhetett. Jó választás volt az 

ELA képzése. 

http://www.pitypangiskola.hu/iskola/palyazati-beszamolok/  
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